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هرامش 59 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 59

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

1 لوا ··· فرح 

ینامسآ ياه  همزمز 

3 یعراز ··· يدهم  متسه /  مدوخ  هک  یمّنهج 

5 يریدق ··· نیسحدمحم  تمعن /  ناراب 

6 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  زاین /  ياه  تسد 

8 يدمحا ··· ارهز  رحس /  هیرگ 

9 يدابآ ··· دوواد  هموصعم  متسین /  دیماان 

10 مادقا ··· ینارماک  مرکا  تیانع /  زبس  نیمزرس 

11 يدابآ ··· دوواد  هموصعم  َکَناحبُس / 

12 يدابآ ··· دوواد  هموصعم  مناریمن / ! نامسآ  یب 

شنیرفآ

14 ییازریم ··· دیعسدمحم  هیاس /  شتآ و 

15 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  هفوکش /  نیلوا  معط 

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


17 نایمیکح ··· تاداسلارانهم  دنلبرس /  داش و 

18 ینارماک ··· مرکا  يراج /  هشیمه  توارط 

19 يدمحا ··· ناخ  دوواد  رعش /  هخاش  دص 

رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

21 یجنپ ··· هجیدخ  الوم /  تمظع  قیمع  رد 

باتفآ هعرج  کی 

24 رظن ··· شوخ  ریما  هودنا /  ینامیشپ و  دنب  رد 

25 رظن ··· شوخ  ریما  تسا /  شیپ  رد  هعقاو 

26 نایمیکح ··· تاداسلازانهم  نشور /  تقیقح 

لاصو دهش 

28 يدمحا ··· ناخ  دوواد  یتسه /  نشور  كرد 

30 مادقا ··· ینارماک  مرکا  مشیدنا /  یم  وت  هب  نم  و  ... 

31 يدمحا ··· ناخ  دوواد  دوب /  وت  هرهچ  ناگراتس  همه  رد  و 

نوتیز مخز 

33 ییاضر ··· هدیمح  كاخ /  نیا  دهاوخ  یم  یمهرم 

34 يدمحا ··· ناخ  دوواد  درپ /  یم  يا  هدنرپ 

36 مادقا ··· ینارماک  مارکا  افیح /  دایرف 

نامز هچیرد  زا 

زورون دیع 
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37 ییازریم ··· دیعسدمحم  مالس / » ِنیس  »

38 ینوطالقس ··· میرم  جنس /  يادص  اب  راهب 

40 نابزرم ··· ریما  راهب /  ياپ  يادص 

42 يوسوم ··· همطاف  هدیس  ما /  هرجنپ  تشپ  زونه  نم 

43 ینوطالقس ··· میرم  تسادخ /  هناقشاع  لزغ  راهب  ... 

44 یناهارف ··· یناچیم  يدهم  هچ / ؟ ینعی  دیع 

46 فاّدن ··· هبیط  نک /  نوگرگد  ار  ام 

47 ییاضر ··· هدیمح  دراد /  مک  هناهب  کی  یلو  تسه ، راهب 

نیبملا حتف  تایلمع  زاغآ 

49 ییازریم ··· دیعسدمحم  ارهز /  ای  نشور  ِزمر  هب 

50 ییازریم ··· دیعسدمحم  تداهش /  ياه  هگرب  لاس و  لیوحت » »

هیضیف هسردم  هب  یهاش  متس  نارومام  موجه 

52 یناهارف ··· یناچیم  يدهم  دوب / ؟ هچ  ام  هانگ 

54 ییاضر ··· هدیمح  خرس /  ياه  هرانم 

56 یجنپ ··· هجیدخ  یکاخ / ! خرس ، يابع 

57 ییاضر ··· هثدحم  نامسآ / -  يایفارغج  - 

ماش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  دورو 

59 یمّرخ ··· هفطاع  یسک /  یب  ياه  بکرم 

60 یجنپ ··· هجیدخ  ماش /  تمایق 

61 مادقا ··· ینارماک  دمحم  بنیز /  نابز  راقفلاوذ 
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نیفص گنج  عوقو 

63 رظن ··· شوخ  ریما  تشپ /  زا  یتنایخ  رجنخ  نیفص ؛

انیس نبا  دلوت 

65 نابزرم ··· ریما  يدمآ /  شوخ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تافو 

67 ینوطالقس ··· میرم  مخز /  هجنکش و  یسوب  ياپ  ات 

71 ییاضر ··· هدیمح  یپایپ /  ياه  متس  ِرهش 

72 یناخ ··· میرک  هزمح  هتخوس /  ناماد  رب  هلعش 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تدالو 

74 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  قشع /  راونالا  عمجم 

یفجن یشعرم  هّللا  تیآ  تلحر 

77 مادقا ··· ینارماک  دمحم  توربج /  لامج  رد  وحم 

یسراف ناملس  تافو 

80 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  تمکح /  نایاپ  یب  يایرد 

82 يدمحا ··· ناخ  دوواد  یقرش /  هودنا  اب  يدرم 

ناریا یمالسا  يروهمج  زور 

84 مادقا ··· ینارماک  مرکا  اه /  لد  بالقنا 

رسای رامع  تداهش 

86 رظن ··· شوخ  ریما  لسع /  زا  رت  نیریش  تداهش ؛

تعیبط زور 
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88 ییازریم ··· دیعسدمحم  تعیبط / » نشج  رد  »

89 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  شیدنایب /  ییابیز  هب 

90 مادقا ··· ینارماک  مرکا  ناراب /  سیخ  ياه  تسد 

ینیوآ دیهش  تداهش 

92 ییازریم ··· دیعسدمحم  هیرگ / » تاملک  نیرت  نشور  »

93 یناهارف ··· یناچیم  يدهم  تسه /  تیاه  مشچ 

95 ییاضر ··· هدیمح  دیشروخ / » حتف  تیاور  »

96 هداز ··· کلم  بنیز  خرس / » رفس  »

97 یسوط ··· یبجر  هیضرم  تسرفب / ! هژاو  یمک 

98 فاّدن ··· هبیط  رگید /  یتیاور 

يزاریش دایص  دیهش  تداهش 

100 ییازریم ··· دیعسدمحم  هتسب / »؟ ام  يور  هب  تداهش  غاب  تفگ  هک  »

ینیسح نیعبرا 

102 ییازریم ··· دیعسدمحم  دهد / » یم  اروشاع  يوب  میوقت  مامت  الاح  »

104 ینوطالقس ··· میرم  ینیشن /  هلچ  ماش  لهچ 

110 یناهارف ··· یناچیم  يدهم  سونایقا /  هودنا 

111 مادقا ··· ینارماک  دمحم  هدیرب /  هدیرب  ياه  ضغب 

113 يداب ··· تهزن  ناتسعمش /  نیعبرا 

115 یجنی ··· هجیدخ  بنیز / ! منم ؛

یفجن هّللا  هیآ  دلوت  زورلاس 
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117 مادقا ··· ینارماک  دمحم  فجن /  نامسآ  رد  یباهش  دلوت 

راطع تشادگرزب  زور 

119 نابزرم ··· ریما  راطع / 

121 ییازریم ··· دیعسدمحم  نامیا /  صلاخ  یِم 

ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  زور 

123 مادقا ··· ینارماک  مرکا  راوتسا /  ياه  ماگ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر 

125 رظن ··· شوخریما  ملاع /  هودنا  نیرت  نیگنس 

127 ینوطالقس ··· میرم  يدّمحم /  تاولص  میسن 

129 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  مغ /  رد  هتسشن  رهش  يا 

132 ییاضر ··· هدیمح  ما / ! هناوتشپ  یب  هراتس  مور ، یم  نم 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

134 یعراز ··· يدهم  هدش /  تُسپ  ياه  مالس 

135 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  ارچ /  ییآ  یمن 

136 يریدق ··· نیسح  دمحم  روآ /  طاشن  رواب 

137 يدابآ ··· دوواد  هموصعم  ...وت /  دای  ياوه  رد  سفنت 

138 روپ ··· یمشاه  تاداس  مرکا  ...ییایب /  وت  ات 

139 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  ایب / ! تلادع  زبس  مچرپ  اب 

140 یمزخ ··· هفطاع  وت /  ياشامت  شهاوخ 

141 ینارماک ··· مرکا  ملظ /  رادیاپان  عافترا 
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142 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  وت /  یب  ياعد  زا  هتسخ 

144 يدمحا ··· ناخ  دوواد  ...هروش /  لد  هن  تسین و  گنرد  هک  يزور 

145 یناخ ··· میرک  هزمح  رادید /  یباتفآ  ياهزور  ات  ... 

146 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  ...تراقفلاوذ /  ناوخ  تفه  زا 

147 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  دش /  دهاوخ 

لوا فرح 

نیرفآ راهب  يادخ  مان  هب 

راهب

دیسر هار  درگ  زا 

هایس ياه  مچرپ  زا  ییوب  گنر و  اب 

دنا هدیچیپ  رهش  ياه  هناش  رب  هک 

.اهریجنز كانزوس  يادص  اب  و 

دیسر هار  درگ  زا  راهب 

شندمآ هک  يراهب 

تساهرفولین اه و  هنوب  اب  هزات  رطع 

تسا مشیربا  ناحیر و  هزات  رطع 

تسا زیخاتسر  هنیآ  هک  يراهب 

كاخ هرابود  دلوت  و 

.تفرعم دُرت  ياه  هناد  شیور  و 

میدز قرو  ار  میوقت  ياه  گرب 
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میدیسر نیدرورف  ياهزور  هب  و 

شلاس لیوحت  تعاس  یلاوح  رد  هک  ییاهزور 

میروهظ هدیپس  هار  هب  مشچ 

گنز هب  شوگ  و 

دوعوم دنلب  ياه  ماگ 
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هار زا  دسر  یم  هک 

رطعم ياه  لگ  زا  ینماد  اب 

دنتسه شندمآ  كربتم  هک  ییاه  هداج  زا 

دیسر هار  درگ  زا  راهب 

میدناکت ار  ناماه  لد 

میتسش ار  ناماه  مشچ 

میدیشوپ تفرعم  نهاریپ 

زور بش و  هدننکریبدت  هب  میدرک  مالس 

ناتخرد ناراب و  هب  و 

.دنا تعیبط  نوزوم  رعش  هک 

دیسر هار  درگ  زا  راهب 

؟ میشیدنا یم  هنوگراهب  ردق  هچ  اما ،

؟ تساعد تباجا و  شوخ  لاح  ناملاح  ردق  هچ 

؟ تسا ینیسح  نامرکذ  ردق  هچ 

؟ میا هتفرگ  دوعوم  راهب  يوب  گنر و  ردق  هچ  و 

؟ تسا هدش  نوگرگد  ناماه  لد  ردقچ 

دیسر هار  درگ  زا  راهب 

! دسرب هار  زا  مه  دوعوم  راهب  شاک  و 

! میهد وشو  تسش  ار  نامتفرعم  ياه  مشچ  شاک  و 

! مینزب وراج  بآ و  ار  ناماه  لد  هناخ  شاک  و 
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سگرن لگ  هزات  رادید  ات 

! زیزع زور  نآ  دیما  هب 

« راصبالا بولقلا و  بلقم  ای  »

ص:2
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ینامسآ ياه  همزمز 

یعراز يدهم   / متسه مدوخ  هک  یمّنهج 

!؟ اجک رادربت  اجک و  نابغاب  اجک ؟ ربت  اجک و  تخرد 

؟ ربت نیدالوف  هغیت  گرتس و  هتسد  اب  تخرد  هدننکش  دُرت و  ياه  هخاش  نایم  تسا  یتبسن  هچ  رخآ 

یـشیدنا هریت  ینیب و  هریت  خلـسم  هب  ار  یـشیدنا  زبس  ینیب و  زبس  هک  نانآ  لسن  زا  دـشاب و  نارادربت  رابت  زا  هک  تسا  نابغاب  نیمادـک 
؟ دنا هدناشک 

حیجرت یناشفارطع  رب  ار  بادنگ  ِنفعت  دوب و  لگ  تشاد ، بادرم  رد  هشیر  دوب و  راز  هفوکش  دوبن ، يراهب  دوب و  راهب  دوش  یم  رگم 
؟ دوبن رطعم  دوب و  سای  داد ،

؟ درک راکنا  ار  ناراب  دوب و  نامسآ  دشن ، یباتهم  دوب و  هام  دوبن ، یباتفآ  دوب و  دیشروخ  دوش  یم  رگم 

؟ دنیزگرب ار  نوکس  مطالت ، روضح  رد  دَرَوآ و  بات  ار  ندوب  هرطق  هک  تسایرد  نیمادک 

؟ ناسنا ان  ناسنا و  لاوز ، ّتیدبا و  یگریت ، ییانشور و  نایم  تسا  یتبسن  هچ  یتسار  هب 

؟ اجک رادربت  اجک و  نابغاب  اجک ؟ ربت  اجک و  تخرد  رخآ 
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! نارادربت شنانابغاب ، دنشاب و  ربت  ياه  هتسد  شناتخرد  ياه  هخاش  هک  یناکم  نآ  نامز و  نآ  رب  ناغف  دایرف و  غیرد و  سپ 

؟ دشاب هدز  مقر  دوخ  يارب  ار  يریدقت  نینچ  هک  نآ  تسیک  نم  زج  و 

یم دورف  دوخ  حور  ِدُرت  ياـه  هشیر  رب  ار  مسْفَن  نیدـالوف  ِربـت  سَفَن ، هب  سَفَن  ما و  هدـش  شیوخ  دوـجو  ِتخرد  رادربـت  هک  منم  نیا 
! ما هدش  شیوخ  ِیتسه  ِغاب  ِراکتنایخ  ِنابغاب  دوخ ، مروآ و 

تانئاک رهق  شتآ  ما و  هدرب  مسْفَن  زوسنامناخ  ياه  نایصع  مسج و  ياه  یشکرس  خلسم  هب  ار  ما  یناسنا  هیامرس  كدنا  هک  منم  نیا 
! ما هدناشک  دوخ  حور  ِنمرخ  هب  شیوخ  هدارا  لیم و  اب  ار  تانئاک  راگدیرفآ  و 

خلت بِّبـسم  اهنت  دوخ ، دزیرب و  شیوخ  ماک  هب  ار  اه  يراک  منادـن  اـه و  یناداـن  رهز  دوخ ، تسد  اـب  هک  نآ  زا  رت  هراـچ  یب  تسیک 
؟ دشاب شیوخ  ياه  یماک 

ار دوخ  يراـک  هابتـشا  هابتـشا ، هب  و  درادـنپ ، یم  تسرد  ار  دوـخ  ِهابتـشا  هابتـشا ، هب  تسا و  راـکاطخ  هک  نآ  زا  رت  هراـچ  یب  تسیک 
؟ يراک تسرد 

وا تسا و  هدرشف  ار  شیولگ  گرم ، ياه  هجنپ  هتفرگ و  ارف  ار  شدوجو  مامت  یلاس ، کشخ  شطع و  هک  نآ  زا  رت  هراچ  یب  تسیک 
باریس ار  دوخ  تارّوصت ، زا  يربا  ماهوا و  زا  يا  هلاه  رد 

؟ بآ زا  زاین  یب  درادنپ و  یم 

! دوخ زا  رت  هتسشن  كاخ  هب  مشیوخ و  زا  رت  هراچ  یب  هک  منم  نیا  منینچ ؛ نیا  هک  منم  نیا  ما و  هنوگ  نیا  هک  منم  نیا  يرآ !

هک تسا  یلاح  رد  نیا  دننیب و  یمن  دوخ  زج  ار  یـسک  چیه  میاه  مشچ  هک  ما  هتفر  ورف  ینیبدوخ  بالجنم  رد  نانچ  نآ  هک  منم  نیا 
! دننیب یم  دنا و  هدید  ارم  اه  نامز  همه  اج و  همه  رد  نادهاش ، نامشچ 

! دوخ ِراز  هفوکش  ِبادرم  مشیوخ و  ِتخرد  ِرادربت  هک  منم  نیا 

! ما هدیشک  شتآ  هب  ار  مزورما  ما و  هداد  داب  هب  ار  میاهزورید  هک  منم  نیا 

0! یناراب ْمرش  کشا و  زا  ینامشچ  دودنا و  رابغ  هودنا  زا  يا  هرهچ  ُرپ و  یتعاضب  یب  زا  یناتسد  ما و  هدنام  نم  نونکا ، و 
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يریدق نیسحدمحم  تمعن / ناراب 

! یتسه يا  هدش  راچد  تبصم  هب  نم  نوچ  زور و  هریت  نم  نوچ  راگدیرفآ  هک  نآ  يا  سپ 

هدرب امغی  هب  ار  ما  هیامرـس  دوخ ، تسد  اب  دوخ  هک  ینم  تسا ؛ ینم  نوچ  راظتنا  رد  یتشونرـس  هچ  تشیاـشخب  ِتشهب  یب  یتسار ، هب 
، ما هتشاذگن  ياج  رب  یعاطم  شیوخ ، رمع  هدز  تراغ  هلفاق  زا  ما و 

؟ متسه مدوخ  هک  یمّنهج  زج 

تمعن ناراب 

يریدق نیسحدمحم 

ار مشیاتس  نابز  تمرک ، لضف و  ناضیف  ششوج و  تسا و  هدز  مرکـش  نابل  رب  تلفغ  رهُم  تتمحر ، ناراب  یپایپ  شزیر  اراگدرورپ !
.تسا هتخاس  گنگ 

نارک یب  سونایقا  هتسب و  تیوکین  ياه  مان  نایب  اه و  تفص  دای  هار  رب  ار  يرازگ  ساپـس  هار  تا ، هتـسویپ  ياه  فطل  لیـس  ادوبعم !
.تسا هتخاس  هتسخ  تیاه  یکین  فاطلا و  شرامش  زا  ارم  نهذ  تتمحر ،

شیوخ ریصقت  هک ز  هب  نامه  هدنب  »

دروآ يادخ  هاگرد  هب  رذع 

شا يدنوادخ  راوازس  هنرو 

« دروآ ياج  هب  هک  دناوتن  سک 

ار تمارک  نادنموزرآ  تسد  .يوش و  یمن  تتمحر  نارک  یب  يایرد  هب  نادـیماان  هار  ّدـس  زگره  هک  یمیرک  ردـق  نآ  وت  ادـنوادخ !
.ینادرگ یمنرب  تیاهاطع  هاگرد  زا  یلاخ 

دوجو يایرد  ربارب  رد  نم  يانث  دـمح و  هرطق  تسا و  زیچان  تیاه  تمعن  تمظع  ربارب  رد  نم  ساپـس  هاتوک  تماق  نم ! بوبحم  يا 
.كدنا رایسب  وت  فطل  و 

تزع جات  تیاه ، ینابرهم  اه و  تبهوم  دنا و  هتـسارآ  مبلق  رکیپ  رب  نامیا  غورف  هولج و  رواب و  رویز  تّدح ، یب  ياه  تمعن  انابرهم !
ریجنز تیاه ، یکین  ناسحا و  دنا و  هتشاذگ  ما  یگدنب  رس  رب 

ردق نآ  تیاه  تمعن  ناراب  هدنشخب ! يا  سپ  .دنا  هتخادنا  ما  يراسکاخ  ندرگ  رب  فرش  راختفا و 
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نآ باسح  زا  مکاردا  زغم  هک  هدیـسر  اج  نآ  ات  و  هدجـس ، هب  ار  مشاعم  داعم و  لقع  هدروآ و  دنب  ار  مباسح  نابز  هک  تسرامـش  یب 
يا سپ  .تسا  هدمآرد  نآ  شرامش  زا  زجع  يوناز  هب  هتشگ و  ناوتان 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا   / زاین ياه  تسد 

.تشاد دهاوخ  يرگید  رکش  هب  زاین  ترکش  ره  هک  میاشگب  ترکش  هب  نابز  نیرتمک ، ِنم  هنوگچ  نیرتراوگرزب !

دیآرب هک  نابز  تسد و  زا  »

« دیآ رد  هب  شرکش  هدهع  زک 

کچوک لاـهن  رب  تیاـنع  تیبرت و  تسد  يدوـشگ و  تفطل  ناوـخ  هب  ار  ناـمزاین  تسد  زاـغآ ، رد  هک  هنوـگ  ناـمه  نیرتاـبیز ! يا 
ود تیانع  هنازخ  زا  هتـسویپ  راد و  ناـما  رد  تمـشخ  ریت  زا  ار  اـم  ياـشخبب و  اـم  رب  تمرک  ناوخ  زا  زین  نونکا  يدیـشک ، ناـمدوجو 

.زاس دنم  هرهب  تدوخ  يارس 

هب تـسا و  تـبرق  بجوـم  شتعاـط  هـک  ّلـج  ّزع و  ار  يادـخ  تـّنم   » هـک میوـگ  یم  لد  میمـص  قدـص و  زا  تـسود ! يا  کـنیا  و 
« .تمعن دیزم  شردنارکش 

تا يراگدرورپ  اضر و  روخ  رد  هک  یـساپس  ساپـس ؛ ار  وت  زین  تیاه  شیامزآ  اهالب و  رب  هک  مرکاش  تیاه  تمعن  رب  اهنت  هن  ایادخ !
! نیملاعلا بر  ای  نیرت ، نابرهم  يا  .دشاب 

زاین ياه  تسد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

تـشد ياه  قیاقـش  ياه  هرجنح  هانگ ، یمـس  ياوه  دـنا و  هتفرگ  ارف  ار  نیمز  هنارک  مامت  هانگ ، ياه  کچیپ  هک  ینامز  نابرهم ! يا 
رد یتاـظحل  هک  تسا  نیـشنلد  ردـق  هچ  تسا ، هتفر  ورف  یگزره  بـالجنم  رد  نیمز  يوـناز  هک  یناـمز  .تسا  هدرک  رپ  ار  تقادـص 

! میراپسب تتمحر  نامسآ  یبآ  هب  لد  دوبن ، دوب و  هچ  ره  زا  غراف  میشکب و  سفن  امش  ینابرهم  ترواجم 

.میهرب ندوسرف ، توکس  رد  ياوزنا  زا  ات  هد  یتوارط  ار  محور  نادرگ ، دنلب  ار  متمه  یهلا !

، دـیما زا  رپ  ياـه  تسد  هک  یـشیاجنگ ، نم  رواـب  رد  هن  موش و  ترهق  ياـه  هلعـش  هچیزاـب  هک  تسه  یناوت  نم  نت  رد  هن  دـنوادخ !
.ددرگرب ما  هنیس  هب  یلاخ 

! اراگدرورپ نابرهم 

هک یلاـح  رد  .مراد  ناـمیا  تتمحر  جـنران  راـهب  ياـه  هفوکـش  هب  هک  ما ، هدرک  دـنلب  تتباـجا  تشهب  هـب  ار  میاـه  تـسد  یلاـح  رد 
رتچ ریز  هک  مشوخ  اما  ندب ، سفق  هتسب  رپ  لاب و  منت و  تراسا  هب  هدرک  وخ  هک  نیا  اب  .ما  هدز  هرگ  تا  يزاین  یب  هب  ار  ما  يدنمزاین 

.مشک یم  سفن  تا  ینابرهم  نامسآ 
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زا یلاخ  مراب  هلوک  دـهد و  رـس  چوک  گناب  يداـنم ، هک  ییادرف  زا  مسرت  یم  .یماـکان  ناـیاپ  ینارماـک و  زاـغآ  زا  مسرت  یم  یهلا !
.دشاب هار  هشوت 

شخب ناج  میسن  نامک ، نیگنر  يا  هناسفا  يولالت  نآ ، نینوخ  بورغ  دیشروخ و  يا  هرقن  عولط  ناراب ، رامـش  یب  ياه  هناد  صقر  »
، اه سونایقا  جاوما  يزاب  اه ، هنارک  شکلد  ياوه  رحس ،

هب هدروآربرـس  ناـتخرد  تبیه  شود ، اـت  شود  ياـه  هوک  ریوـک ، ینـش  شرف  رهم ، زیگنا  لد  مکارت  .نامـسآ  یبآ  تسدـکی  قاـط 
«. هدز ایرد  هب  لد  لحاوس  یگداتفا  تعاط ،

.وت يوگانث  دوخ  نابز  هب  مادک ، ره  تسوت و  ياه  هناشن  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  همه ، همه و 

یـسلطا تقادص  ار ، اه  میرک  ای  ناکواکچ و  تقادص  میرادن ؛ مه  ار  اهایرد  اه و  هوک  تقادص  یتح  هک  میتخبدب  ردـق  هچ  ایادـخ !
.ار اه  ینادعمش  اه و 

دیوگ وت  دمح  تفص  یقیرط  هب  سک  ره  »

هنارت هب  يرمق  یناوخ و  لزغ  هب  لبلب 

هناخ هب  هناخ  مبلط  یم  ار  وت  هک  ینعی 

« هناشن قاشع  لد  ار  تمغ  ریت  يا 

! ندیسر لحاس  يا 

.دشاب يزیئاپ  داب  نیگمهس  ياه  قالش  مجاهت  رد  هک  یلگ  هخاش  نانوچ  اه ؛ بادرگ  اه و  نافوت  مطالت  رد  میتسه  یکچوک  قروز 

.اه بادرگ  مشخ  زا  هک  یهاگ  هانپ  هن  میشاب و  ناما  رد  اه  نافوت  شورخ  زا  هک  یهاگ  هیکت  هن  - 

.ناسرب دوخ  شمارآ  لحاس  هب  ار  ام  هدز  نافوت  یتشک 

! یهلا

.دنا هتفرگ  ار  اه  هرجنپ  شیاشگ  يوس  راهچ  هک  هانگ  رزه  ياه  فلع  زا  .مسرت  یم  یتلادع  یب  رازاب  یمرگ  زا 

: هک هد  ناملد  فاوط  دهد ، یمن  تسد  هبعک  قیفوت  هک  یلاح  ایادخ !

دوشن مگ  هر  هک  تسا  یناشن  گنس  دوخ  هبعک  »
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« تساجک رای  نیبب  دنب ، رگد  مارحا  یجاح !
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يدمحا ارهز  / رحس هیرگ 

رت هدوسآ  مزاس و  ناهنپ  اه  یکیرات  رد  ار  ما  یهایس  ور  هک  مدیزگرب  ار  بش  زاین ، ياه  تسد  يارب 

ياعد ياه  تسد  یناشونب و  ام  هب  هعرج  هعرج  ار  زامن  تذـل  تتبحم ، ماج  اب  ات  مهاوخب  وت  زا  هک  مدـیزگرب  ار  بش  لد  .تمناوخب 
.ینک رپ  تتباجا  عیفر  ياه  غاب  زا  ار  ام 

ياهدرد میدیمهفن و  .دندرک  نامیاهر  میدرتسگ ، رایغا  شیپ  ار  لد  هرفس  میتسنادن و  ایادخ !

وت زا  میلان و  یم  تهاگرد  هب  الاح  میدنام و  باوج  یب  میدز ، هرگ  يدایز  ياهرد  هب  ار  دوخ 

: هک تسه  تدوخ  هدژم  هک  ینک  ادج  نامیاه  هنیس  زا  ار  هانگ  تذل  هک  میهاوخ  یم 

« اعیمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  ِهَمحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  اُونَماء ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  »

رحس هیرگ 

يدمحا ارهز 

هد مهاگآ  ناج  كاپ و  لد  بر  ای 

! هد مهاگرحس  هیرگ  بش و  هآ 

ادـج ارم  ملد ! شهاوخ  نیرتالاب  يا  نم و  يوزرآ  يآ  .دریگ  یم  مارآ  مدرد  سرت و  تتاجانم  هب  تسا و  هدـنز  ملد  تدای  هب  یهلا !
.مشاب وت  عیطم  دراذگ  یمن  هک  یهانگ  زا  نک 

، دننک یمن  مکمک  میاه  هناهب  اهرذع و  هک  يا  هظحل  نآ  رد  مهاوخ ، یم  وت  زا  ما ، هتشاد  وت  هب  هک  یگشیمه  دیما  نآ  هب  نم ! دوبعم 
تا يراوگرزب  هزادنا  مبلق  نوچ  مشک ؛ یمن  سامتلا  زا  تسد  ...مور  یمن  ینک ، منوریب  رگا  دـنگوس ، تتزع  هب  ...ینک  محر  نم  هب 

؟ دروآ ور  دیاب  هک  هب  درواین ، شیالوم  هب  ور  رگا  هدنب  کی  ابوبحم ! .هدیمهف  ار 

زا مُرب ، یمن  دیما  وت  زا  ینک ، ادـج  تنابوخ  زا  مدـنربب و  شتآ  هب  یهد  نامرف  ینک و  میاوسر  رگا  یـشک ، ریجنز  هب  ارم  رگا  اهلاراب !
.منک یمن  لد  توفع 

ار ما  یهایس  روطچ  يدرک و  نم  هب  ینیریش  ياه  شـشخب  هچ  ایند  رد  هک  منک  یمن  شومارف  دور ، یمن  نوریب  لد  زا  ترهم  ادوبعم !
.يدناشوپ

.هدیروش شیالوم  رب  هناروسج  هک  يا  هدنب  نامه  گرزب ! ناهانگ  بحاص  منامه ! نم  نم ! يالوم 
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...دوبن تراکنا  رس  زا  مهانگ  ایادخ !
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يدابآ دوواد  هموصعم  / متسین دیماان 

 ... منک رپس  هنیس  تباذع  يور  هب  ور  هناخاتسگ  متساوخ  یمن  .دوبن  تروتسد  نتفرگ  يزابرس  زا 

.دمآ میاه  سوه  کمک  هب  متواقش  دش و  زوریپ  مسوه  يوه و  درک ، تسرد  هیجوت  مسفن  دش ، ادیپ  ناهگان  هک  دوب  ییاطخ  طقف 

كدـبع اـنا  نک ، محر  ما  یناوتاـن  هب  نکن ، مباوـج  ما  یناداـن  رطاـخ  هـب  ...نزن  سپ  ارم  رقف ، جوا  هـظحل  نـیا  رد  نـم ! گرزب  دـیما 
.فیعضلا

.متسب لد  تا  ینابرهم  هب  مدرک و  نانیمطا  متسب و  دیما  مدرک ، دامتعا  مدرک ، هیکت  وت  هب  اهلا !

.دراد یم  او  ما  یگدنز  هب  وت  هب  قشع  دراد و  یم  هدنز  وت  فطل  دیما  ارم  سردایرف ! نیرت  نابرهم  يا  اتمه ، یب  هناگی  يا  اقوشعم !

دوجو ایادـخ ! ( !؟ تشگزاب یلاخ  تسد  ناوت  یم  ایآ  دـش ؟ دـیماان  ناوت  یم  ایآ  وت  ینامحر  لالج  وت و  یناحبـس  لامک  زا  بر ، اـی 
وت ما  هتسب  تناسحا  هب  دیما  ادوبعم ! نک ، دوخ  تمحر  قیال  ار  مریقح 

( هرفغملا عساو  ای  ینک ؛ متباجا  ات  مناوخب  یتفگ  دوخ 

راک هچ  تشهب  اب  ار  وت  ياضر  هدنیوج  تسوت ، هدـنیوج  یـسک  تسا ؛ راخ  ناکلاس  نادـهاز و  نافراع ، مشچ  رد  تشهب  لگ  یهلا ،
!؟ تسا

ییوت هدنیامن  هَر  هک  یهر  يامنب  »

« ییوت هدنیاشگ  رد  هک  يرد  ياشگب 

(1) ...دراد یم  هدنز  وت  لاصو  دیما  ارم 

متسین دیماان 

يدابآ دوواد  هموصعم 

دنک یم  رپ  ار  مناج  جنران ، راهب  ياه  غاب  رطع  میوگ ، یم  هک  ار  وت 

.دریگ یم  ار  اج  همه  لزغت  يوب  مناوخ ، یم  هک  ار  وت 

.مورب باوخ  هبوت  اب  بش  ره  مزیخرب و  وت  يادص  اب  حبص  ره  مشاب ؛ وت  راوید  هب  راوید  هیاسمه  مهاوخ  یم 
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مادقا ینارماک  مرکا   / تیانع زبس  نیمزرس 

هب مورب ، الاب  تا  ینابرهم  نابدرن  زا  شوگیزاب ، یکدوک  نوچ  زور  ره  دهاوخ  یم  ملد  ادنوادخ !

.مرادرب هراتس  هچنغ  رود ، ياه  گربلگ  زا  مسرب و  تا  یتسود  تخرد 

دنکن ایادخ ! .تسه  مه  یکیرات  هک  دنز  یم  مبیهن  تزور  ره  باتفآ  دـننک و  یم  دزـشوگ  نم  هب  ار  تملظ  تبـش  ره  باتهم  یهلا !
.منیبن ار  باتهم  مباوخب و  تملظ  رد 

.منکن سح  ار  تباتفآ  منامب و  یکیرات  رد 

.منک مگ  ار  هب  وت  هب  ندیسر  هداج  مورب و  ههاریب 

! مسانشن ار  تلحاس  منامب و  جاوما  ریسا 

.دنا هدرک  ناریو  ار  مناج  هبلک  تیصعم ، ياه  نافوت  ایادخ !

.دنرذگ یم  دنیاس و  یم  راقنم  ما  هدوهیب  مادنا  رب  تشحو ، ياه  سکرک  دننازرل و  یم  ار  مدوجو  هناخ  هانگ ، ياه  هزرل  سپ 

تسا و نابایب  مرگن ، یم  اجک  ره  هب  نورتس  ياه  هظحل  نیا  زا  لصاح ، یب  ياهزور  نیا  زا  ما  هتـسخ  اهنت ؛ ما و  هدنامرد  اراگدرورپ !
.توهرب

.دندرب تراغ  هب  يدیماان  ياهدابدرگ  ار  مبلق  رانا  غاب 

! ینکن مهاگن  يرادب و  مراوخ  هک  مشاب  هدش  کچوک  تهاگشیپ  رد  ردق  نآ  دنکن  ادنوادخ !

!؟ دور باوخ  هب  دیاسایب و  هاگهانپ  مادک  هانپ  رد  اج  همه  زا  هدنامرد  نیا  دشابن ، وت  شزاون  تسد  رگا  ایادخ !

.تسا نارفاک  هویش  وت ، فطل  زا  يدیماان  هک  تفطل  هب  راودیما  مشاب و  رادرب  نامرف  ات  نک  ما  يرای  ایادخ !

تیانع زبس  نیمزرس 

مادقا ینارماک  مرکا 

.میاشگ یم  ار  سیخ  ياه  هیامرس  نیا  منامشچ ،

.تلازی تمحر ال  هب  ور  كاخ ، ياه  هچیرد  تسا و  زاب  ناراب  هب  ور  نامسآ ، ياه  هرجنپ 

منک یم  همزمز  مدنب و  یم  ار  منامشچ  مه  زاب 
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يدابآ دوواد  هموصعم   / َکَناحبُس

بش هب  ات  ور  یم  تسا  ناراب  زور  »

« بر ناراب  نآ  زا  ناراب ، نیا  زا  ین 

.زین نم  دراب و  یم  ار  شیوخ  اباحم ، یب  نامسآ ،

ِِقلاغَم یلَع  ِِهب  ْتَیِعُد  اِذا   » .اهنت منیب و  یم  ریقح  نامـسآ  لالز  ربارب  رد  ار  دوخ  ضغب ، نامـسآ  کی  انمت و  ایرد  کـی  منم و  کـنیا ،
 ... . ْتَحَتَْفنِا ِهمحّرلاب  ِْحتَففلل  ِءامَّسلا  ِباْوبَا 

.ییادیپ وت  اهنت  مدید  قفا  رد  میاشگ ، یم  هگ  ار  مزاین  سیخ  نامشچ 

! ضرالا تاومسلا و  عیدب  ای 

.ما هتخیمآرد  تتیانع  ِجاوما  اب  ار  شیوخ  ما و  هدروآ  تتبحم  ِلحاس  ِتمس  هب  ور  هک  ریذپب  ارم 

...ْتَفَشَْکنِا ِءاّرَّضلا  ِءاسأَبلا و  ِفْشَک  یلَع  ِِهب  ْتَیِعُد  اِذا  »

.ما هدیدرونرد  ار  تتفرعم  يارحص  ما و  هداهن  تتیانع  ِزبس  ِنیمزرس  هب  مدق  نازرل ، ياه  ماگ  اب  هک  ریذپب  ارم 

یمحر مدمآ  تهاگرد  هب  هتسخ  ریقف و  »

« زیوآ تسد  چیه  تسین  ماوت  ِيالو  زج  هک 

.هدناشن یشوماخ  هب  ار  مدوجو  عمش  ياه  هلعش  هدناشک و  تلفغ  ِهاریب  هب  ارم  سیلبا ، ِگرم  هب  ور  ِسوناف  ِيوسوس  هک  ریذپب  ارم 

.اشگب میور  هب  ار  تتیانع  ياه  هچیرد  ریذپب و  ارم 

َکَناحبُس

يدابآ دوواد  هموصعم 

هیرگ ياه  ناراب  زا  میاه  بش  دـشاب و  هدروخ  نیمز  هب  یتبرغ ، عافترا  زا  هک  دـنام  یم  يا  هدروخ  كرت  رانا  نوچ  میاهزور  ایادـخ !
.تسا زیربل 

.دنوش یم  رتزیگنا  مغ  تدای  یب  هک  تسا  يزیگنا  مغ  ياه  بورغ  میاه ، هظحل 

شاب مهرم  ار  گرزب  ییاهنت  بایرد و  ارم  گرزب ! ياهنت  يا 
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.بوشایب تیاه  ماگ  يادص  زا  ار  ملد  ياه  هچوک  بایرد و  ارم 

ص:11

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


يدابآ دوواد  هموصعم  !/ مناریمن نامسآ  یب 

داب رد  یشحو ، يا  هدنرپ  نوچ  نم  .دنا  هدنازوس  ار  مدوجو  ياه  گرب  هانگ ، ياهزییاپ  اراگدرورپ !

.ما هتخاس  نایشآ 

.تسا هدنامزاب  شمارآ  زا  محور  مطالتم  يایرد  دنا و  هدناشوپ  ار  مناج  هرجنپ  رورغ ، ياهرات 

زج دود ، یم  وس  ره  هب  هک  مراد  ار  يا  هدز  نابایب  تشحو  شمارآ ، گـنتلد  ماوت ، گـنتلد  راـهب ، گـنتلد  مشیوخ ، گـنتلد  ایادـخ !
يزیچ زیگنا ، ساره  ياه  تلکسا  زج  دود ، یم  وس  ره  هب  .دنیب  یمن  بارس 

.دوش یمن  شهاگن  نامهیم 

! ادوبعم ناشوپب ! تتمحر  فرب  زا  ار  مزاین  ياه  هلق 

ات منک  اهر  یهاوخدوخ  ماد  زا  ار  مناـج  رتوبک  منک و  سح  ار  تا  یتوکلم  ياـمرگ  اـت  راذـگب  تتفرعم  باـتفآ  تسد  رد  ار  متـسد 
.مرادب تسود  مهار  نارگید 

شوـغآ رد  مباـیب و  ار  تتبحم  دیـشروخ  اـت  نک  ما  يراـی  مبـش ؛ راوـید  هب  راوـید  هیاـسمه  میآ و  یم  رازمدـنگ  بورغ  زا  نم  یهلا !
.ماوت نامسآ  نیشن  هناخدصر  تسا  يرمع  هک  مراشفب 

.َْتنَأ َِّالا  َهِلا  ای ال  َکَناْحبُس 

! مناریمن نامسآ  یب 

يدابآ دوواد  هموصعم 

؟ منزب مدق  ار  مناج  هدوسرف  هلکسا  یتشک ، مادک  راظتنا  رد  كورتم ، هریزج  نیا  رد  نم 

؟ درک دهاوخ  تُسپ  میارب  ار  وت  ياه  ماگ  یناشن  لحاس ، مادک 

؟ مراذگب نیمز  ار  ما  ییاهنت  راب  ردنب ، مادک  زادناراب  رد 

!؟ دریگب ار  ادخان  مادک  غارس  ناشن ، یب  هریزج  نیا  رد  هتسخ  ناولم  نیا  ایادخ !

.دنا هتفر  تالیطعت  هب  همه  ناگدنرپ  اج  نیا 

زا ار  وت  نیمزرـس  یناشن  ما ؛ هدش  مگ  دولآ  هم  بورغ  نیا  رد  نم  .چیه  زا  رپ  هلـصاف ، طخ  زا  رپ  تسا ، نیچ  هطقن  زا  رپ  نامـسآ  نیا 
.مسرپب یسک  هچ 
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.منک یم  وجتسج  ار  وت  تاجن  یتشک  میوس ، مک  نامشچ  اب  منز و  یم  ادص  ار  وت  هلکسا  نیا  ياه  هراپ  هتخت  رب  زور  ره 
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، ماغیپ یب  ياهزور  نیا  زا  منوخلد  یهلا !

ماگنه یب  ياه  بورغ  نیا  زا 

.ندیدن هدیپس  یگبیرغ و  نیا  زا 

.منامب یناشن  یب  نیا  رد  هاوخم  ایادخ !

.مشیوخ ریگ  نیمز  تس  يرمع  نم  هک  مریمب  نامسآ  یب  هک  هاوخم 

.تشگ دهاوخن  زاب  یلاخ  تسد  تتمحر  يایرد  زا  يدایص  چیه  هک  مناد  یم  اراگدرورپ !

یلاخ ياه  هرفس  رب  یناکت و  یم  دیشروخ  تناگدنب ، يربا  ياه  هناخ  رب  وت  هک  مناد  یم 

.یناشفا یم  تکرب  تناگدنامرد ،

، بش زور و  ره  هک  نک  تباجا  ار  لحاس  یب  هدزایرد  نیا  .دنام  دـهاوخن  یلاخ  وت  تاجن  ياه  یتشک  زا  يردـنب  چـیه  هک  مناد  یم 
.دناوخ یم  ار  وت 
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( تخرد ) شنیرفآ

ییازریم دیعسدمحم  / هیاس شتآ و 

.تسا كاخ  رتخد  تخرد ،

.دنیب یم  ار  لوصف  ِباوخ  دباوخ و  یم  هداتسیا  تخرد ،

گرب گرب  تخرد ، دیآ ، یم  هک  زییاپ  .دناشوپب  ار  شدرـس  نت  ات  دـشخب  یم  كاخ  هب  هنامیرک  ار  شیاه  گرب  دـیآ ، یم  هک  زییاپ 
.دوش یم  گنر  تخرد ، ِگرب  ِگر  هب  گر  دوش ، یم  هک  زییاپ  .دوش  یم  زییاپ  ياپ  ِشرف  شدرز  ياه  کشا  هک  ردقنآ  .دیرگ  یم 

اـه و غـالک  اـت  دریگ  یم  تـسد  رد  لیدـنق  غارچ  دـشوپ و  یم  فرب  ِساـبل  ناتـسمز  رد  تـخرد  .تـسا  ناتــسمز  ِسورع  تـخرد ،
.دننکن مگ  هم  رد  ار  هنایشآ  هار  اه  کشجنگ 

.تسا تخرد  ِزبس  يایؤر  ِلیوأت  راهب ،

.ددنخ یم  هفوکش  هفوکش  راهب ، رد  .دوش  یم  رادیب  راهب  رد  تخرد 

.دنتخرد ِدیپس  ِتاملک  اه  هفوکش 

یم هراوشوگ  شوگ ، زا  سـالیگ ، ياـه  تخرد  هنوگچ  نیبـب  .دنتـسد  هب  هلاـیپ  ِنادـنر  هک  نک  هاـگن  ناتـسبات  رد  اـه  كاـت  هب  سپ 
.دنزیوآ

.دیوش یم  بآ  رد  وسیگ  نونجم ، ِدیب  و 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس   / هفوکش نیلوا  معط 

.نادجـسی و رجـشلا  مجنلا و  .دـنرب و  یم  هدجـس  ار  لامج  سکع  دـنوش و  یم  مخ  بآ  رد  هک  یماگنه  دـنناتخرد ، هداجـس  اهدور 
.دیآ یمرب  كاخ  زا  ددرگ و  یمرب  كاخ  هب  هک  دشاب  نآ  زا  تخرد  هدجس  دیاش 

.دشک یم  دق  هام  ات  ناشتاجانم  ياه  تسد  هک  میا  هدید  باتهم  ِبش  رد  ار  دنلب  ناتخرد  اهراب  و 

.دشخب یم  هنایشآ  رجاهم و  ناگدنرپ  هب  هنامیمص  تخرد ،

.داد رارق  ام  يارب  شتآ  زبس ، تخرد  زا  دنوادخ  سپ 

.دشخب یم  هیاس  شتآ و  یمدآ  هب  تخرد  يرآ ،

.مینکشب ار  ناتخرد  زا  رت  يا  هخاش  ادابم  .مینزب و  ربت  دور ، ِبل  رب  ار  یتخرد  چیه  يایؤر  هک  ادابم  اّما 

هفوکش نیلوا  معط 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

ندیسر يارب  دشر ، يارب  تاجن ! يارب  یلحاس  رگوجتسج  یتسه ! تعـسو  هب  یـسونایقا  رد  ناور  کچوک ! يا  هناد  رد  هتفهن ، يایند 
نیلوا نیمز ،»  » تشاذگ و مدق  هِم  زا  هدیشوپ  یلحاس  رب  نامسآ ! هب 

هب ار  نامـسآ  شیاه ؛ تسد  تمظع  دوب و  یتسه  يامن  مامت  هنییآ  هک  ینامهیم  تسـشن ؛ اشامت  هب  ار  دوخ  بیجن  نابرهم و  ناـمهیم 
.دز یم  دنویپ  نیمز 

ییوگ تشاذگ ! اشامت  هب  نامـسآ  نیرولب  دروجال  رد  ار  شیاه  گرب  راز  هولج  سوواط  تفرگ و  ناج  دـش ، هملک » ، » دوب فرح » »
ّمنرت شروضح ، رطع  دنک : یم  تداع  یگدنز  میالم  ياوه  هب  مک  مک 

تقلخ ییابیز  نامجرت  هک  یتاظحل  .داد  یم  دیون  زبس  یتاظحل  هب  ار  نامز  ِتشذگ  شدوجو ، عضاوت  شیادص و  نابرهم  شیاوجن ،
نیرت ناوج  و  هناردام ! ساسحا  نیرتابیز  اب  ردام ، ِناشکهک  هرایـس  نیرتابیز  نیمه  نیمز ! دشاب ! نیمز »  » مان هب  يا  هرایـس  شوغآ  رد 

ياهزادنا مشچ 

! غولب
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! تخرد تفرگ ؛ مان  تخرد »  » دش و هملک  دوب ، فرح 

! تشهب رّطعم  ياه  هچوک  زا  نیمز  یکاخ  موب  رب  یشقن  ینعی : تخرد  - 

نیلوا درک ! تایح  زبس  ورملق  شرتسگ  هب  عورش  اج  نآ  زا  دش و  تخرد  یگنیزبس  ساسحا  بطق  نیمز ، طاقن  نیرت  یلامش  مک  مک 
اه هدنرپ  مامت  مدرم ، رطاخ  نیمه  هب  دیاش  .دمآ  یم  ایند  هب  ورـس »  » شوغآ رد  هدـنرپ ، نیلوا  داد و  یم  هتـشرف  معط  سالیگ ، هفوکش 

گنراگنر ياه  « هویم  » ار

! دنناد یم  اهورس 

يارب نامـسآ  دـندرپس و  ناتخرد  یتبحـص  مه  هب  لد  ندوب ، ياسرف  تقاط  ِییاـهنت  زا  ندـیرب  يارب  اهارحـص ، اـه و  تشد  اـه ، هوک 
، ایرد ِیناینرپ  راوید  هب  بالیـس ، دـندوبن و  نیرفآ  هعجاف  رگید ، شا  یگنتلد  ياـهربا  هک  يا  هناـهب  تفاـی ! هزاـت  يا  هناـهب  نتـسیرگ ،

.تشاذگ یم  اهنآ  هناش  هب  رس  نانک  هیرگ  نامسآ  دندوشگ و  یم  شوغآ  ناتخرد  دیشاپ ؛ یمن  مشخ  هریت  گنر 

.دش یم  ایرد  هناور  هفطاع ، ّسح و  زا  يرابیوج  دروخ و  یم  دنویپ  تخرد ، زبس  تباجن  اب  نامسآ  یبآ  ساسحا 

اه لاس  زا  دـعب  تبقاع  تشاد ! مک  ناسنا »  » اهنت دـش و  یم  هیبش  نامـسآ ، ییایؤر  تشهب  هب  تشاد  نیمز  ناتخرد ، دوجو  اب  مک  مک 
! دیسر هار  زا  ناسنا  تخرد ، بآ و  كاخ و  ِيراوج  مه 

! دیمهفن ار  تخرد » ، » تقو چیه  سوسفا ! هک  یناسنا 

! ار تخرد  هن  دسانشب ، تسناوت  ار  دوخ  هن 

مامت ناطیـش ،»  » يزوت هنیک  شتآ  رد  درمژپ و  دـش ؛ درز  درـسفا ؛ اه ، یگنتلد  روفو  رد  جـنر ، زا  يراب  هلوک  اـب  زور  ره  تخرد  و  ... 
! تسیرگ اهربت »  » نیگآرهز دنخشین  هب  یهاگ  تسیرگن و  اه ، نافوت  ياهتنا  یب  مشخ  هب  هاگ  دز ! دنویپ  خیرات  هب  ار  شیاه  لولس 

! تخیوآ هناخ  ِردرس  هب  یلاحشوخ ، اب  ریوک  ار  شرتسکاخ  تخوس و  یهانگ » یب  ِهانگ   » هب تخرد  ماگنه  هبان  يزیخاتسر  رد 

! ... دش نامیشپ  ندمآ ، زا  تخرد »  » و دمآ » ناسنا  »
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نایمیکح تاداسلارانهم   / دنلبرس داش و 

دنلبرس داش و  هک  اه  تخرد  يا 

دیا هداتسیا  باتفآ  مرگ  روضح  رد 

ناتزبس تونق  بش  زور و 

.تسا هدیود  نامسآ  هب  ور 

هار هب  رس  ياهدور 

تسا هدیزخ  ناتیاه  هشیر  زاین  رد 

دنک یم  روبع  نات  هیاس  قاحم  زا  شنیرفآ 

دنک یم  روهظ  اه  هخاش  رایش  زا  هناد 

!! غیرد يا 

تسامش يرای  ِنامهیم  هک  سَفَن  ره 

دشک یم  شود  هب  ربت  ای  هشیت 

امش نیا  دوجو  اب 

دیا هدرب  ثرا  هب  ینتورف  نیمز  زا 

ریز هب  رس  ادص و  یب 

.دیا هدرپس  ام  ياه  تسد  هب  لد 
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ینارماک مرکا  / يراج هشیمه  توارط 

.دنریگ یم  ار  كاخ  مارآ  مارآ ، اه ، هشیر 

.دنور یم  شیپ  دنفاکش و  یم  ار  نامسآ  بلق  تعرس ، هب  اّما  اه  هخاش 

.ار نتسشن  راب  هب  ِّسح  دننک و  كرد  ار  ندش  گرب  يانعم  ات  دنور  یم  اه  هخاش 

.شنیرفآ زا  دیدج  یلصف  هب  هدیسر  تبون  کنیا  يرآ !

.تواخس رسارس  نیا  يزبسرس و  ِراس  هیاس  نیا  یندوتس ، ِنوگزبس  نیا  تخرد ،

.هتخیمآ نیمز  اب  هتفر و  ورف  نیمز  رد  هک  تساه  لاس  هوکشاب ؛ تسا و  گرزب 

شنیرفآ زا  تسا  رگید  یمایپ  تخرد ، .ناگدـنرپ  یبات  یب  يارب  تسا  يزبس  ِریـسفت  تسا و  تعیبط  يراج  هشیمه  ِتوارط  تخرد ،
.ینیمز نانیشن  كاخ  یکاخ و  ِنیمز  يارب 

ياه هشیر  دـناشن و  یم  راب  هب  ار  ناتخرد  هک  تسا  نُویُْعلا » َنِم  اهِیف  انْرَّجَف  ٍبانْعَأ َو  ٍلیخَّن َو  ْنِم  ٍتاّنَج  اهِیف  اْنلَعَجَو   » لالز کش ، یب 
.دراد یم  او  وپاکت  هب  نیمز ، ِیکاخ  ياهریسم  رد  ار  ناش  هدنود 

ياه هجنپ  هب  اه  هخاش  .درازآ  یم  ار  ناتخرد  هدز  خی  هرهچ  دزو و  یم  دزو و  یم  نازرل ، ِناتشگنا  رس  اب  نازو ، ِداب  ناتسمز و  کنیا 
.دنوش یم  هدرپس  تعیبط 

.دنور یم  دنور و  یم  داب  ِبکرم  ِراوس  اه  گرب 

.یگدنز زا  تسا  ناتخرد  مهس  تسا و  نتفکش  زاغآرس  هک  دسر  یم  راهب  و 

.راهب ياشامت  يارب  دنا  هتسب  تماق  ناتخرد ، توارط و  تسا و  يزبس  ياریذپ  نیمز ،

.هداتسیا اپرب  هک  تسا  ناتخرد  ياه  هناش  رب  تعیبط  هتفای و  انعم  هک  تسا  ناتخرد  ِشود  رب  هیکت  اب  راهب  کنیا ،

یم تسد ، رد  ربت  رشب  هک  سوسفا  .هتـسشن و  راب  هب  هدیکـشخ  ياه  هخاش  رب  ازفا  حور  یّـسح  هدرتسگ و  كاخ  ِرـس  رب  ناتخرد  ِرتچ 
.دیآ

...تعیبط ِيراج  هشیمه  ِتوارط  نیا  تخرد ، و  ... 
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( دیشروخ يامیس   ) رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

يدمحا ناخ  دوواد   / رعش هخاش  دص 

رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب  »

« راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  شقرو  ره 

! تیاه هخاش  رب  شیاتس  هنارت  رازه  نارازه  تمادنا و  رب  رعش  هخاش  دص 

همزمز ار  راگدیرفآ  نوزوم  رعش  تیاه ، گر  رد  دیآ و  یم  الاب  تیاهدنوآ  زا  بآ ، یبآ  نافرع 

فرگش تفارظ  رد  دوش و  ادیپ  يرایشه  رگا  تسادخ ؛ دای  گرزب  رتفد  کی  ره  تیاه ، گرب  .دنک  یم 

.دنک هراظن  نآ 

.دناوخ یم  هرابود  یسفنت  هب  ار  وت  ددرگ و  یمرب  تیاه  گر  هب  تعیبط  هدنشخب  ناتـشگنا  رـس  زا  وت  هرابود  ناج  دیآ ، یم  هک  راهب 
رد راشرس  هدنز و  دوخ ، يداتسرف و  سپزاب  ناتـسمز  قمع  هب  ار  گرم  هک  وت  رگ  شیاتـس  ياه  سفن  اب  .دوش  یم  عورـش  وت  اب  راهب 

.یناوخب يداش  دورس  هب  تشخب  یگدنز  راس  هیاس  رد  ار  تخب  یبآ  ناکدوک  ات  .يدش  هدنز  راهب  نماد 

! مّسجم ندش  هدنز  هرابود  زیختسر و  يا  ادخ و  روضح  هشیمه  تیآ  يا  یگدنشخب ، یگدنز و  ناشن  يا  تخرد ،

نآ زا  منک و  او  مشچ  هک  دـیاب  گرم ، زا  سپ  هک  یتقو  دای  هب  .متفا  یم  هرابود  ندـش  هدـنز  دای  هب  راهب ، -  رد  منیب -  یم  هک  ار  وت 
.مهد سپ  باسح  مدرک ، هک  هچ 

رادشه گنز  گنرد  یب  متفا و  یم  میاهوزرآ  اه و  هتساوخ  اه و  هتشاد  زا  ییادج  هظحل  دای  هب  ناتـسمز ، -  رد  منیب -  یم  هک  ار  وت 
؟ ارچ تسین ...  وت  نآ  زا  هک  يزیچ  دوش و  اهر  يزور  دیاب  هک  يزیچ  هب  نتسب  لد  یک ؟ ات  نتسب  لد  هک  دنک  یم  ادص  مشوگ  رد 

.تسا و راک  رد  هرابود  یگدنز  گرم ، زا  دعب  هک  ناسنا  هدش  هنهک  یشومارف  رب  تسا  يرگنلت  راهب ، رد  وت  رگ  شسرپ  هدنز و  هاگن 
رب یـسابل  رگا  یتـح  تسامـش ، ناتـسد  رد  هچ  نآ  هک  تسا  ناربـخ  یب  رـس  رب  یکتپ  تا ، هراـبکی  نازیر  گرب  وـت و  هنازییاـپ  نزح 

تشاذگ دیاب  راچان  هب  يزور  دشاب ، ناتتماق 

!؟ ارچ يرادیاپان  هب  نتسب  لد  سپ  تخرد ... 
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شیاتـس و زا  میظع  یباـتک  وت  هخاـش  گرب و  ره  هک  تعیبـط  ینعم  رپ  كرد  يا  یتـسه و  هناـفراع  اـه  هظعوـم  رعـش و  يا  تخرد ،
تیاه هخاش  رد  یگدنز ، یبآ  نافرع  هک  راهب  ره  تسا ! ...  دنپ  رادشه و 

ندرک و زاب  مشچ  هب  دناوخ ؛ یم  شیوخ  هب  ارم  یتسه ، ناج  رد  هک  منیب  یم  ار  ادـخ  دـنک ، یم  همزمز  ار  یگدـنز  ییابیز  یقیـسوم 
.ندرک هدجس  ندرپس و  لد  هاگ  نآ  ندیمهف و  ندید و 

دوجو هب  مدع  زا  لگ  دمآ  نمچ  رد  هک  نونک  »

« دوجس هب  رس  داهن  وا  مدق  رد  هشفنب 
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یجنپ هجیدخ   / الوم تمظع  قیمع  رد 

ار وت  ممهفب ، ار  وت  مباـیب ، ار  وت  دـیاب  میاـیب ، تیوجتـسج  هب  دـیاب  دـنک ، یم  ار  وـت  ياوـه  هشیمه  ملد  ...دـنک  یم  ار  وـت  ياوـه  ملد 
 ... منیب یم  ار  وت  اه ، هملک  نیلوا  زاغآ  زا  لوا و  رطس  زا  لوا ، هحفص  زا  تسرد  ...میاشگ  یم  ار  هغالبلا  جهن  مسانشب ،

، یهد یم  قلطم  یگناگی  هب  تداهـش  و   » ییاـشگ یم  شخب  یتسه  راـگدرورپ  شیاتـس  هب  بل  هک  منیب  یم  يا  هدـنب  تبیه  رد  ار  وت 
(1) «. هتسشن ناج  لد و  رد  شبان  تقیقح  هتشذگ و  شیامزآ  دح  زا  شصولخ  هک  یتداهش  »

ترسح زا  لامالام  ار  اه  هنیس  درب و  یم  ار  اه  سفن  شتاملک  هدنب  ریـشمش  هاوخداد ، هدیدمتـس  کی  لیامـش  رد  هک  منیب  یم  ار ، وت 
هک تسناد  یم  اعطق  دوخ  دیـشوپ ، نت  هب  ار  تفـالخ  نهاریپ  هک  یـسک  ادـخ ، هب  دـنگوس  : » يدومرف هک  هک  ماـگنه  نآ  دـنک -  یم 

(2) «. ددرگ یم  نآ  رود  هب  هک  تسا  بایسآ  هب  بایسآ  زکرم  تیعقوم  تفالخ ، هب  تبسن  نم  تیعقوم 
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هژاو اج  نیا  دوش  یم  هدرشف  مبلق  منز  یم  قرو  هک  ار  هغالبلا  جهن  .دیوگ  یم  دزوس و  یم  دزادگ و  یم  هک  منیب  یم  یقشاع  ار ، وت 
.دننز یم  هجض  وت  یمولظم  یگرزب و  زا ، اه 

هک منیب ، یم  ار  وت  .دوش  یم  مسجم  میارب  ...وت  تمظع  هژاو ، ره  اب  .دـیآ  یم  دورف  میاه  یلایخ  یب  قرف  رب  هک  تسا  یکتپ  هملک  ره 
زیرکی ناراب  ...نابرهم و  زوسلد و  يردپ  نانوچ  يا ، هداتسیا 

تلالض ياه  هداج  نایم  رد  هک  قح  ياه  هار  رد  ار  امش  ینابهگن  نم   » ...يزیر یم  ورف  ساپـسان  مدرم  نیا  رـس  رب  ار  تیاه  ینابرهم 
لهج ياه  یکیرات  زا  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامدود  ام  هلیسو  هب  مدرم ! يا  امش  ما ، هتفرگ  هدهع  هب  تسا ، هدش  هدیشک 

هلیـسو هب  ار  تیلهاج  رات  هریت و  ياه  بش  .دیا  هداهن  التعا  زارف  رب  ماگ  دیا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  تیاده  هار  دـیا و  هدـش  اهر  داسف  و 
(1) «. دیشخرد امش  ياه  لد  اه و  لقع  رب  مالسا  دادماب  غورف  ات  دیا  هداهن  رس  تشپ  ام  ياهداشرا 

وت منک ؛ یم  رواب  دراد !؟ تمظع  ردـق  هچ  ناـسنا  کـی  رگم  دـنزیر ، یم  ورف  هرطق  هرطق  میاـه  مشچ  زا  دنـشوج و  یم  میاـه  کـشا 
یم ناـشناج  رد  يرادـیب  تخاـس و  یم  رّطعم  شود  رب  يا  هقوذآ  ناـبنا  اـب  اـه ، بش  همین  ار  هفوـک  ياـه  هچوـک  هـک  یتـسه  ناـمه 

نآ اب  هک  یتسه  نامه  وت  ...تخیر 

.یتشاذگ یم  انیبان  درمریپ  ناهد  رد  همقل  دنراد ، ار  شندیسوب  يوزرآ  نایکالفا  هک  ینامسآ ، ياه  تسد 

...یتفرگ یم  نز  هویب  رونت  رب  تروص  هک  یتسه  نامه  وت 

.دزگ یم  نادند  هب  تریح  تشگنا  وت ، لدع  زا  مه  تلادع  هک  یتسیک !؟ وت 

.هغالبلا جهن  ياهتنا  یب  يایرد  هب  مراپس ؛ یم  تاملک  جاوما  هب  ار  دوخ  .میوج  یم  ار  وت  هژاو  هژاو 

.مبای یم  تفرعم  رهوگ  زا  رپ  ار  محور  نماد 

.مور یم  ورف  تا  یگرزب  تیاهن  یب  رد  يرزج ، ره  اب 

.موش یم  قرغ  تتمظع ، قیمع  رد  يّدم ، ره  اب  و 

...اجرب اپ  مکحم و  يا ؛ هداتسیا 
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...ینادرگ یم  زاب  نانآ  هب  ار  ناناملسم  كالما  : » دّرغ یم  دشخرد و  یم  تمالک ، هقعاص  دوش ، یم  ریزارس  تیاه  هناش  زا  يراوتسا 
(1) «. دنشاب هدش  يرادیرخ  اهزینک  لاوما  نآ  اب  رگا  یّتح  دشاب ، هتفرگ  رارق  نانز  هیرهم  رگا  یّتح 

! یلع یلع ...  یلع ...  هآ !

چیه یب  هرابرازه ، هرابود و  وت  .دخرچ  یم  راو  هناورپ  تدوجو  رادم  رب  شنیرفآ  يا و  هداتسیا  یتسه ، راگرپ  طسو  رد  نانچ  مه  وت 
ینایاپ زاغآ و  زگره  وت  يارب  .يوش  یم  دلوتم  يرارکت ،

.دش یهاوخن  ریسفت  ینابز  چیه  اب  یناراگزور و  نهذ  زا  رتارف  وت  .درادن  دوجو 
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باتفآ هعرج  کی 

رظن شوخ  ریما   / هودنا ینامیشپ و  دنب  رد 

(1) هودنا ینامیشپ و  دنب  رد 

هک ار  هچ  نآ  دور ، یم  تسد  زا  هچ  نآ  هب  دیور و  زاوشیپ  هب  ار  گرم  کیپ  کین ، رادرک  هب  دیریگ و  اورپ  ادـخ  زا  ادـخ ! ناگدـنب 
ناتچوک هب  هک  دینک  چوک  گنهآ  هشوت ، كرادت  هب  .دیرخب  تسا  رادیاپ 

.تسا هداتفا  ناترس  رب  گرم  هایس  هیاس  هک  دیشاب  ایهم  .دنشوک و  یم 

ار یقاب  راید  نآ  ضوع  هب  سپ  تسین ؛ ناشهاگرارق  ایند  دابآانف  هک  دنا  هتفایرد  دنا و  هتساخرب  شابرادیب  گناب  هب  هک  دیشاب  یناسک 
رب ناتدیرفاین و  لمهُم  كاپ ، راگدرورپ  .دنا  هدیزگرب 

ناترس رب  هک  تسین  گرم  رگم  خزود  كَرَد  ای  تشهب  غاب  ات  ناتکیاکی  نایم  .تشاذگناو  ناتنتشیوخ 

.دمآ دهاوخ  دورف 

يرفاسم .تسازـس  یهاتوک  هب  دبوک ؛ یم  مه  رد  ینآ  هب  شلجا  نینهآ  هجنپ  دهاک و  یم  نآ  زا  مدامد  ياه  هظحل  هک  یهاتوک  هاگ 
، تسا دوز  یتشگزاب  نایاش  دننار و  یم  ششیپ  هب  ون  هب  ون  بش ، زور و  هک 

هک تسا  اور  دراذگ ، ماگ  رفک  هار  هروک  هب  ای  دروآ  يور  تداعس  لیبس  هب  ات  تسا  ّریخم  هک  يدرونهر 
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.دیراد ساپ  ار  نتشیوخ  نادب  زور ، ادرف  ات  دیرادرب  یعّتمت  يدنمناوت ، راگزور  نیا  رد  ایند ، ناوخ  زا  سپ  دریگرب ؛ هشوت  نیرترب 

سفن هتـساوخرب  دزادنا و  شیپ  هب  حوصن  هبوت  دنک ، یهاوخریخ  نتـشیوخ  رب  دریگ ، اورپ  ار  راگدرورپ  هک  تسا  نآ  هتـسیاب  ار  هدـنب 
وا رب  دـیارایب و  ار  شهانگ  ات  زادـنا ، تسد  شلد  رب  ناطیـش  تسا و  زاب  گـنرین  وزرآ ، تسا و  هدیـشوپ  وا  رب  تلهم  هک  .دـیآ  هریچ 

.دبای هرطیس 

ماـک رد  ار  شا  یتـسه  یتـسین ، راوآ  دروآ و  موجه  وا  رب  گرم  نوچ  .دراپـس و  اـهادرف  هب  ار  نآ  اـت  دراد  یماو  شا  هبوت  ریخ  اـت  هب 
.دنک یم  شیاهر  تلفغ  رابغ  رد  رو  هطوغ  دیشک ،

! وا يراس  نوگن  بکرَم  شراگزور ، دشاب و  هدوب  وا  يراک  تشز  هاوگ  شا ، یناگدنز  هک  يراک  شومارف  رب  خوآ 

دنزرو یمن  روصق  يا  هناهب  هب  یگدنب  زا  دندرگ و  یمن  رورغم  یتمعن  هب  هک  دروآرد  ینانآ  هرمُز  هب  ار  امش  ام و  ات  مناهاوخ  ار  ادخ 
.دنیآ یمن  راتفرگ  هودنا  ینامیشپ و  دنب  رد  ندُرم ، زا  سپ  و 

رظن شوخ  ریما  / تسا شیپ  رد  هعقاو 

(1) تسا شیپ  رد  هعقاو 

دب ار  شیوخ  رد  هتفرگ  ینکـس  يدـنچ ، زا  سپ  ایند  دـنگوس ! ار  ادـخ  هک  دـیرگنب  نادرگیور  نازرودـهز  مشچ  هب  ار  ایند  نامدرم !
.دنک یم  لالم  ریسا  ار  نمیا  هلی  دشک و  یم  لاوز 

.تسا راظتنا  يارو  راکشآان و  تسا ، شیپ  رد  هچ  نآ  ددرگن و  زاب  دور  تسد  زا  نوچ  هتفرگ ، تسود  ایند  زا  یمدآ  ار  هچ  نآ 

، ینامز كدنا  هک  دیروخم  ار  شروآرورغ  یناوارف  بیرف  سپ  .ضیـضح  هب  نآ  رد  نادرم  تبالـص  تسا و  زیمآ  هودـنا  ایند ، رورس 
.دوب دهاوخ  امش  هارمه 

ِتـسه دوبان و  يدوز  هب  ایند  ِدوب  تقیقح ، هب  هک  تشگ  انیب  دوشگ و  هدـید  تفرگ و  دـنپ  درک و  هشیدـنا  هک  نآ  دزرماـیب  شیادـخ 
.تسا رادیاپ  سپ  نآ  زا  ترخآ 
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نایمیکح تاداسلازانهم  / نشور تقیقح 

.کیدزن يدمآ  شیپ  ره  تسا و  شیپ  رد  هعقاو  .دریگ  نایاپ  دریذپ ، شرامش  هچ  نآ  ره 

.دسانشن ردق  ار  دوخ  هک  سب  نیمه  ینادان  گنن  ار  یمدآ  .دسانش  شیوخ  شزرا  هک  تسا  نآ  اناد 

ناشن یب  یهارمگ ، توهرب  رد  دباترب و  تاجن  هار  زا  رس  ات  هداهناو  نتـشیوخ  هب  شیادخ  هک  تسا  نآ  نیرتروفنم  راگدنوادخ ، دزن 
بیرغ تسا  يراگزور  .دشوپ  یتسس  هماج  دنناوخب  شترخآ  رمث  هب  رگا  دشوکب و  ناج  يان  زا  دنناوخب  شیایند  نمث  هب  رگا  .دباتب 

قلخ هب  يرازآ  ناشبناج  زا  ددرگن و  ناشیا  زا  يرکذ  نامدرم  ناـیم  رد  ماـنمُگ  نادـنمرواب  رگم  تسین ، ییاـهر  نآ  رد  ار  یـسک  هک 
ثبع مالک  هب  نخـس  هن  دنزیر و  یم  داسف  رذب  اه  ناج  رد  هن  دنازیگنا و  یم  هنتف  هن  .تفارـش  هناشن  دنتیاده و  يانـشور  نانیا  .دـسرن 

.دنزیمآ یم 

امـش رب  هک  داد  ناما  دـنوادخ  نامدرم ! .ددرگ  یم  یهت  هیامناج  زا  نوگژاو  یماج  نانوچ  مالـسا  هک  دـیآ  یم  يراـگزور  ناـمدرم !
تسا و یتایآ  حون  يارجام  رد  : » تسا ییایربک  تاذ  نآ  زا  نخس  نیا  هک  .دنکن  التبم  ناتنومزآ  هب  هک  درکن  نمیا  کیل  دنکن ؛ افج 

«. مییامزآ یم  ار  نامدرم  ام 

نشور تقیقح 

نایمیکح تاداسلازانهم 

نادب تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  یلو  دـناوخ  یم  ار  رون  هروس  زا  هیآ  نیا  هک  یـسک  زا  متفگـشرد  : » مالـسلا هیلع  یلع  نانموم  ریما 
دوجو تقیقح  یلاعت ، دنوادخ  هک  تسا  رون »  » هیآ نامه  نیآ  نیا  .درادن  تفرعم 

(1)« .دنک یم  نایب  امش  يارب  ار  ام 

رپ یغارچ  نآ  رد  هک  یتاکـشم  تسا :] هنوگ  نیا   ] دـنوادخ رون  لَثَم  .تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رون  دـنوادخ  : » هیآ 35 رون -  هروـس 
يا هراتس  نوچمه  فافش ، دراد ، رارق  یبابح  رد  غارچ  .دشاب  غورف 

هن هک  هدش  هتفرگ  نوتیز  تکرب  رپ  تخرد  زا  هک  دوش  یم  هتخورفا  ینغور  اب  غارچ  نیا  .نازورف 

رو هلعش  شتآ ، اب  سامت  نودب  دشاب  یم  کیدزن  هک  صلاخ ] فاص و  نانچنآ   ] .یبرغ هن  تسا و  یقرش 

«. دنک یم  تیاده  دوخ  رون  هب  دهاوخب  ار  سکره  ادخ  .يرون و  يالاب  تسا  يرون  .دوش 
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اهیف .تعیرش  طخ  هب  طخ  تلاسر  رد  تسایبنا  متاخ  نادواج  روضح  تاکشم  ...هوکـشمک و  هِرِون  ُلَثَم  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هّللا 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دوجو  تاکشم  رد  هک  تسیرون  ؤلالت  ٌحابْصِم ،

ماما نامیا ، نیرولب  تماق  ود  ماقم  نیا  رد  انعم  نیـشن  ـالاب  هجاـجُز ، یف  .دـنناوخ  نیدـحوملا  یلوم  ار  وا  دـنک و  یم  یناـشف  ساـملا 
، لماک تیدوبع  یناشیپ  رب  هدجـس  هراتـس  ٌيِّرُد ، ٌبکوک  ُهَّنَاَک  .دـنرون  ناراد  لفحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نسح 
هب هک  تسا  یتخرد  هراصع  زا  نازورف  رون ، نیا  هَکَراـبُم ، ٍهرجـش  ْنِم  ُدَـقُوی  .تسا  ناـشخرد  نادـجاس  دّیـس  نادـباع و  تنیز  ناـمه 

فاکش تملظ  شوماخ  نامشچ 

هرجش رب  نوتیز  ياه  هراوشوگ  ٍهنُوْتیَز ، .تسا  مالسلا  هیلع  مولعلارقاب  یلع ، نبدمحم  هب  رظن  دنز و  یم 

نوزوم و هتخیرن ، ورف  تسار  بناج  هب  ٍهیقرَـش ، .تسا ال  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  قدـص  رد  دّرمز  یتشهب  ياه  هناد  هکراـبم ،
ناگدنب تاجاح  باب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  درد ، ياهریجنز  هقلح  هقلح  رد  لدتعم ،

.دیاشگ یم  ار 

.تسا هداد  تقیقح  تیاضر  هب  اضر » ، » قشع نشور  نامسآ  هب  ور  لادتعا  نحص  رد  هتخیواین و  پچ  بناج  هب  ٍهِیبرَغ ، ال 

خی ياه  هنوگ  ات  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  میرک  ناتسد  زا  هک  تسا  تواخـس  ياه  هشیر  اه و  هخاش  هراصع  نیا  یـُضی ، اُهْتیَز  ُداکَی 
.دوش یم  هتخورفا  هدز 

رب رون  ٍرون ، یلَع  ٌرون  .تسا  رورـس  ياه  هنادواج  ِيداه  تسد ، رد  دیـشروخ  ِسوناف  شتآ ، زا  یناشن  چـیه  یب  ٌراـن ، ُهْسَـسْمَت  َْمل  َول  َو 
ماحدزا رد  و  ُءآشَی ... ، ْنَم  ِهِروِنل  ُهّللا  َيِدـْهَی  .تسا  يرگـسع  ماما  ِمان  همزمز  توکلم ، ِناگتـشرف  يوهایه  ات  شرع  قاس  زا  رون ، زارف 

ّتبحم نیرخآ  قارـشا  اـب  ار  لد  ِناـبیرگ  رد  رـس  كدوک  هک  تسادـخ  اـهنت  دـیدرت ، ههبـش و  ِنشور  هیاـس  رد  تشحو ، تلـالض و 
هب شیوخ ،

.دناسر یم  رارق ، شمارآ و  هراوهاگ  هب  راظتنا ، هّجض  بات  بت و  زا  دنک و  یم  تیاده  لاصو ، شوغآ 

.دنکش یم  مه  رد  ار  تملظ  هایس  ياه  ناوختسا  بش  تماق  رب  مئاق  مایق  هک  هاگنآ 
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لاصو دهش 

يدمحا ناخ  دوواد   / یتسه نشور  كرد 

...ندیشون ار  یتسه  نشور  كرد  ندیسر و  قشع  حور  هب 

.يدیسر نیمز  حور  هب  هتفاکش و  ار  كاخ  لد  زا  یتمسق  يا و  هدناوخ  ار  نیمز  يدوب : هتشون  هک  دیآ  یم  مدای 

.تسا هتفرگ  ار  تحور  مامت  كاخ ، يوب  هک  يدید 

تیاهاپ بارطـضا ، نیچرپ  تشپ  نیمز ، قمع  يور  دز ، یم  ترـس  هب  نتفر  هار  سوه  هک  یهاـگ  يدوب و  هنـشت  لد ؛ هب  يدرب  تسد 
تشپ نیریش ، دوب  يا  هرهلد  هک  یـسپاولد ، هن  سرت و  هن  دوبن و  بارطـضا  نیا  دیاش  .بوچ  هکت  ود  لثم  دش ؛ یم  خرک  تفرگ ، یم 

هتسب هب  هک  یمشچ  فرژ و  يدنخبل 

...داد یمن  نت  ندش 

: يدناوخ یم  مارآ  هتـسهآ و  تشاد و  یماو  دنخبل  هب  ار  وت  هک  يزیچ  ...مدـید  یم  موهفمان  ار  وت  ياه  فرح  مدوب و  برطـضم  نم 
« بُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَا  »

تیاه ناشن  ...تمـسانشب  نآ  اب  هک  یناشن  ای  .تفای و  تسد  وت  هب  دوشب  هک  يدوبن  رب  رود و  نیا  یلاها  زا  قشاـع و  يدوب و  گرزب 
زا هک  يدنخبل  هتخوس و  هکت و  هکت  ینهریپ  مخز ، دوب ؛ یناشن  یب  همه 

.تشاد یماو  شپت  هب  ار  مدآ  لد  .دروآ و  یم  شمارآ  يوب  نآ ،
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هک ار  درد  ای  ...دوب و  هدرم  ًالـصا  هک  هدرم  دروایب و  تسناوت  یمن  يدنخبل  چیه  هک  مدرک  یم  روصت  ار  گرم  مکدنا ، كرد  اب  نم 
 - نیا زا  ریغ  تسناوت  یمن  و  تشاذگ -  یمن  راگدای  هب  یمدآ  رد  یشدنچ  زج 

.تسنام یمن  وت  شزرل  هب  هک  یشزرل  دعب ، تفرگ و  یم  مسرت  ... 

.یتشاذگ اپ  میاه  یمگردرس  رد  يدش و  دنلب  ...دوب  هتفخ  مارآ  هک  ینت  تدنخبل و  هب  متخود  مشچ 

تخیر و میاهدیدرت  میروخ ،» یم  يزور  یگـشیمه ، هد  يزور  دزن  میا و  هدنز  ام  : » هک تدـنخبل  دروخ و  ما  هناش  يور  هک  تتـسد 
لثم يزیچ  تـسا ؛ نتفکـش  لـثم  يزیچ  تداهــش  یتـفگ : وـت  هـک  دـعب  درک و  یم  ریوـصت  گرم  ار  تـنتفر  هـک  يا  هشیدـنا  بارس 

.تسا ناسنا  شیالآ  یب  یگدنز  تداهش ، .راهب  ناگدنرپ  یشوخرس 

ياه هیرگ  هک  یمَلَع  ياپ  درب ؛ یم  میاه  یکدوک  تسد  رود  هب  ارم  هک  دوب  يدـیپس  ناگژاو  يراـج  هک  تناـبل  دـبنج و  یم  تحور 
رطع زا  دوب  هدرک  رپ  ار  متروص  مردام  .دوب  هدرب  ورف  قشع  زا  يا  هلاه  هب  ار  اه  مچرپ  هک  تسد  ود  دوب و  هتـسشن  هراظن  هب  ار  مرداـم 

...دوب هتفخ  مارآ  تندب  .يدیدنخ  زاب  ...وت  و  لضفلاوبا » ای  »

لاب ود  اب  هوکـش ، رپ  لایـس  ود  يدـیدنخ -  هنوگ  نیا  هک  .تندوب -  هدـناشون  ار  یتسه  نشور  كرد  يدوب و  هدیـسر  قشع  حور  هب 
، مدوب سپاولد  یلو  زین ، مناتـسد  دیزرل و  یمن  ملد  .دندناشک  یم  وت  ندوب  تقیقح  هب  ور  دندوب و  هتفرگ  ارم  تسد  هم ، رد  هتفر  ورف 

.دوب یبوخ  تیاهن  شدوخ  وت  نتشاد  یک ؟ هب  ات  ...هک  یشسرپ  متشادن و  هک  يزیچ  سپاولد  سپاولد ؛

ادخ يوب  الاح  زا  رتشیب  یلیخ  هک  ییاه  یکدوک  .مزیربل  ياه  یکدوک  رب  درک  یم  راوس  هک  یهوکـشب  شمارآ  تدـنخبل و  نتـشاد 
.زورما زا  رت  شیب  یلیخ  داد ؛ یم  ار  وت  يوب  .داد  یم 

، هدـش یهت  ماهبا  زا  اه  یبوخ  اهدـنخبل و  دـنا و  هتفر  رانک  اهربا  هک  الاح  .تساج  نیا  یگدـنز  یتشون : تفر و  ملق  يوس  هب  تتـسد 
يوب هک  یتسد  زا  دوش  یم  هدناشون  مدآ  هب  یتسه  نشور  كرد  هک  الاح 

.ییانشآ يوب  دهد ، یم  ادخ 

ور ار  شریس  دوخ  هک  يروخ  یم  يدرم  ناتـسد  زا  قشع  هساک  هساک  هک  یتقو  .رثوک  زا  رپ  تسا ؛ یگنادواج  زا  رپ  یگدنز  اج  نیا 
.تسا هدیسر  اه  قشع  نیرتالاب  هب  هدرک و  مامت  يراگتسر  هب 

.تسا هفرگربرد  ار  مدوجو  مامت  رکذ ، .ما  هدیسر  توکس  هب 

« بُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَا  »
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مادقا ینارماک  مرکا   / مشیدنا یم  وت  هب  نم  و  ... 

.مناد یم  ار  تزاورپ  يانعم  تدنخبل و  موهفم  هک  الاح  دنچره  ...وت  گرزب  حور  زا  زونه  ...مرود  وت  زا  زونه  همه ، نیا  اب 

.ار تهاگن  قمع  ار ، وت  كاخ  يوب  سوه  تسا ؛ هدرک  ار  وت  سوه  هنوگ  نیا  هک  ار  ملد  ریگب و  ار  متسد 

هعرج ریگب و  نم  زا  ار  مجنر  ار ، میاه  ندش  مگ  .ناکتب  محور  زا  ار  اه  یگتسخ  اه و  یگتخوس  ایب و  رت  نییاپ  یمک  .ریگب  ار  متسد 
هب ار  تا  نیریش  هرهلد  و  رادرم ، يوب  دهد ، یم  یگدنام  يوب  هک  یبارطضا  ناریمب و  ار  ما  یسپاولد  .ناشچب  نم  هب  ار  تدرد  زا  يا 

لثم هک  هرهلد  نامه  .ناشنب  شیاج 

 - مناوت یمن  زاورپ  رگا  زومایب -  ندز  رپ  رپ  نم  هب  .دوب  هدرک  ییاوه  ار  وت  دز و  یم  رپ  لاب و  سفق  رد  يرتوبک 

.یگتسبلد هن  یگدادلد ، يوب  دهد ؛ یقشاع  يوب  هک  يدرد  هد و  ما  يرارق  یب 

! ربب تدوخ  اب  مه  ارم  ...دعب  ریگب و  ار  متسد  ایب ! رت  نییاپ  یمک  .نک  عطق  ار  میاه  یگتسباو  ریگب و  نم  زا  ار  میاه  نتسب  لد 

مشیدنا یم  وت  هب  نم  و  ... 

مادقا ینارماک  مرکا 

.دـیراب یم  خرـس  ياـه  فرح  تهاـگن ، ِنارک  یب  زا  دـیکچ و  یم  مخز  ياـه  هراـپ  تنت ، سوناـیقا  زا  هک  دوب  زورید  نیمه  تسرد 
اهنت ار  تا  یگداتسیا  ِزار  دیمهف و  یم  ادخ  اهنت  ار  تهاگن  ِنامجرت 

«. دنریم یم  هداتسیا  همه  اه  لخن   » هک اه ؛ لخن 

؟ يدرازگ تداهش  زامن  بارحم ، مادک  هب  ور  نادواج ، ِنوگادخ  يا 

؟ يدیرفآ هسامح  يدوشگ و  مشچ  قفا ، مادک  هب 

.درک یم  نایغط  ایرد  تیاناوت ، ياه  تسد  رد 

.دیشخرد یم  وت  يادص  ِتمس  زا  هراتس  دز و  یم  جوم  وت  ِنامشچ  رد  دیشروخ 

.تسوت ِثاریم  زاورپ ، هک  دنیآ  یمرد  زاورپ  هب  ترازم  ِزارف  رب  لد ، خرس  ِنارتوبک  مه  زونه 
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يدمحا ناخ  دوواد   / دوب وت  هرهچ  ناگراتس  همه  رد  و 

.تفرگرب تواقش  خر  زا  گنر  درک و  دیفس  ار  تفارش  يور  تخرس ، گرم 

.ده یم  قایتشا  نیریش  معط  تنانخس  دراد و  عادو  گنر  تنامشچ 

.کشا ياه  هفوکش  تیاه  مشچ  زا  دکچ و  یم  هلال  تناتسد  رتسکاخ  زا  ادرف 

اب ار  ناشیادرف  رارق  اه ، بش  اهزور و  يوهایه  زا  غراف  اهر ، مارآ و  اه ، غاد  اـه و  مخز  نیب  زا  هک  مشیدـنا  یم  وت  ِنامـشچ  هب  نم  و 
.دنتشاذگ ناگراتس 

.دنز یم  جوم  منامشچ  رد  وت  دای  تسا و  بش 

نامسآ ِتسدکی  اب  ار  تا  هجهل  تقادص  يدرک و  رادیب  تا  هدارا  ِناتسد  اب  ار  خیرات  هتفخ  ِنادجو  هناعاجـش ، هک  مشیدنا  یم  وت  هب 
.یتخیمآ

زا نم  زورما  .هدـنام  اج  نیمز  شود  رب  يراب  تهاگن ، تبالـص  زا  زونه  هدـنام و  كاخ  هرهچ  رب  اه  مخز  تیاـپ ، ِياـج  زا  مه  زونه 
...نامسآ ِعلض  نیمتفه  زا  وت  مشیدنا و  یم  وت  هب  كاخ  ِراصح 

.يراد نایرج  اه  هظحل  نهذ  رد  مه  زونه  .نزب  دنخبل  نزب و  دـنخبل  .دـنزومآ  یم  ار  نافرع  ِلالز  وت ، ِنامـشچ  ِنییآ  زا  زونه  اه  هنیآ 
.هوکشاب تا  هسامح  يا 

تریسا ِنامشچ  هک  لابکبس  غرم  يا  »

تسا هتفگن  غرمیس  هبذج  هیبلت  زج 

قیاقش ِحیبست  شکلد  همزمز  رد 

« تسا هتفهن  وت  ِجورع  ِرارسا  هزیمآ 

دوب وت  هرهچ  ناگراتس  همه  رد  و 

يدمحا ناخ  دوواد 

متفگ یم  رحس  هلال  نمچ  رد  ابص  اب  »

« نانخس نیریش  همه  نیا  دنا  هک  ِنادیهش  هک 

.یتسه نآ  هشیمه  رطع  وت  هک  درذگ  یم  يا  هچوک  زا  يزور  ناهج ، هار  مناد  یم  هک  ارچ  متسین ؛ دیمون 
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.تسا هتسشن  يداش  هب  وت  حور  هک  اج  نآ  محور  دنا و  هدرک  نفد  ار  وت  ياه  تسد  هک  اج  نآ  تساج ، نآ  میاه  تسد 

ناراب تیاکح  وت ، تیاکح  .دنلبرس  اه -  یهایـس  همه  فالخرب  هنامز -  ناصقر و  زونه  مغ  دنام ، زبس  هیرگ ، هک  تسا  وت  روضح  اب 
.شدنراد رطاخ  هب  همه -  ایرد -  لگنج و  ریوک و  هک  تسا 
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دنخبل دنرت ، هدنز  هک  نانآ  مامت  مان  .دراد  دوخ  رب  ار  ناگدنز  مامت  مان  تا  هصق  هک  متسین ؛ هن  ...دیمون 

.رت دونشخ  و  رت ، قشاع  رت ، بل  رب 

یب هک  دباینرد  یـسک  ات  منز  یم  متروص  هب  ار  اه  یلیـس  مامت  ياه  هناد  گنر  هک  مدوب  قشاع  .مدـشن  مامت  هک  مدوب  قشاع  قشاع !؟
.ار هلگ  میاشگ  یمن  بل  زا  بل  مه  میآ  یم  وت  شیپ  یتقو  یتح  مرخ و  یم  ناج  هب  ار  اه  هنعط  هک  مقشاع  .هتسکشرس  مروجنر و  وت 

« دنق دیراگنا  دروخ و  دیاب  رهز   » هک

يادـص دینـش و  اـه  نآ  زا  ار  تیاـه  ماـگ  يادـص  دـش  یم  دوب ، -  هتـسشن  تیاـه  نیتوپ  رب  درگ  همه  نیا  زوـنه  هک  اـهرت -  میدـق 
.ار بیجع  يراوتسا  ّدر  داد  یم  ناشن  هک  ار  تیاهریبکت 

نآ هّزم  یتفگ  یم  تدوخ  هک  یشونب  رگید  هعرج  کی  هک  یتفر  وت  دعب  شمیدیـشون و  مهاب  هک  ار  رود  تبرغ  نآ  يراد  دای  هب  ایآ 
.دابآ تنج  بآ  اب  تسا  رثوک  هّزم  لثم  نیا ، ربارب  رد 

!؟ هچ نم  سپ  ...تلاح  هب  شوخ  متفگ : مدیشک و  یهآ  لد  هت  زا  نم  و 

نسح شماما  هک  یـسک  يارب  .دسانـش  یم  ار  بنیز  هک  یـسک  يارب  .دراد  ار  یلع »  » هک یـسک  يارب  درادن  انعم  تبرغ  یتفگ : وت  و 
.شیاوشیپ نیسح  تسا و 

مراد تتسود  منک و  یم  زاورپ  هک  میوگب  ات  مریگب  ضرق  وت  زا  یلاب  متسناوت  یم  شاک  و   ) ار ندیرپ  وت  هک  هنوگ  نآ  مراد ؛ تتسود 
 ...( مرپ یم  وت  ياپ  شیپ  ات  مراد و  تتسود  ای 

يدز یم  بیهن  میاه  کشا  هب  يراذگب ، رذـگ  رد  اپ  یتساوخ  یم  هک  یتقو  يراد  دای  هب  رفاسم ! يا  زیرگ ، رد  اپ  هشیمه  يا  رای ، يا 
هتفرگ كاخ  هچوک  يرتسکاخ و  نامـسآ  هک  نیا  اب  نونکا ، ...دـنک !» یم  مبات  یب  هچ  تیاه  کـشا  هآ   » ...یتفرگ یم  ریز  هب  رـس  و 

.درک زامن  تروضح  یقیسوم  رد  دینش و  ار  وت  يوب  دید ، ار  وت  مه  زاب  دوش  یم  اما  تسا ،

یم دـنتخوس و  یم  بیرغ  یـشتآ  رد  دـندوب و  هدرک  نت  هب  باهـش  هماـج  هـک  مدـید  یم  باوـخ  ار  هراتـس  زا  رپ  ینامـسآ  بـشید ،
.تخوس یم  نامسآ  بل  رب  هک  ترارق  یب  دنخبل  دوب و  وت  هرهچ  ناگراتس  همه  دندیصقر و 

مه نم  هک  دـمآ  مدای  موش ، دـیماان  هک  متـساوخ  یم  ات  تفرگ و  ملد  یکدـنا  تسا و  يرود  هزادـنا  هچ  اـت  وت  اـت  ارم  هک  متفاـیرد  و 
...و تسا  نآ  هشیمه  رطع  وت ، روضح  هک  مرذگ  یم  يا  هچوک  زا  يزور 

.مدش راودیما 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح   / كاخ نیا  دهاوخ  یم  یمهرم 

زا كاخ  نیا  دـهاوخ  یم  یمهرم  رپ ، رپ  ياه  هنارت  زا  هتـسکش ، ياه  لاب  زا  هتخوس ، ياهدـنخبل  زا  كاـخ  نیا  دـهاوخ  یم  یمهرم 
.هتشغآ نوخ  هب  ياه  تسد 

رد اهر  ناتخرد  دنازرل ، یم  مه  رد  ار  رهـش  دنت ، ياهدایرف  هک  هاگ  نآ  دشک ، یم  دق  نیمز  ياه  مشچ  يوربور  گنـس ، زا  يراوید 
ياه ضغب  هتفگان ، ياهدرد  همزمز  دنهد ، یم  رس  نتسکش  همزمز  داب ،

.دود رد  هدیچیپ  ِسران  ياه  نوتیز  همزمز  هتفهن ، ولگ  رد 

کشا ار ، نیطسلف  هدروخ  هنایزات  كاخ  دنخرچ  یم  داب  رد  هیفچ  نارازه  ار ، سدقملا  تیب  ییاهنت  دنخرچ  یم  داب  رد  هیفچ  نارازه 
.دزیر یم  ورف  ار  رهـش  نمیرها ، نیگنـس  ياه  ماگ  دوش ، یم  رت  کیدزن  ادص  .رهـش  كورتم  يایاوز  رد  ار  سیلبا  ههقهق  دـنزیر  یم 

جنپ اب  دوش  یم  دنلب  یتسد 

نامسآ دراشف  یم  تشم  رد  دوش ، یم  دنلب  كاخ  زیختسر  زا  روسان ، ياه  مخز  اب  گنس ، زا  تشگنا 

، دنک یم  ادیپ  نایرج  اه  نایرـش  ات  اه  تشگنا  زا  دوش و  یم  بوذ  هرطق  هرطق  دیـشروخ  ار ، هودـنا  رد  هدـیمخ  ورف  نارک  یب  نیا  ار ،
گنـس زاورپ  .دنک  یم  رادیب  شا  هلاس  رازه  باوخ  زا  ار  كاخ  هلولگ ، رابگر  دوش ، یم  رتدنلب  نآ  ره  هک  ییادص  میظع ؛ یـششوج 
ایفارغج ياه  هشقن  رد  ار  نیطـسلف  يردبرد  اه  لاس  هودـنا  سدـقملا ، تیب  .دـهد  یم  نوخ  توراب و  دـنت  يوب  اوه  ناماس ، یب  ياه 

، دزیر یم  کشا 
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يدمحا ناخ  دوواد   / درپ یم  يا  هدنرپ 

دنارد یم  داب  رد  نهریپ  راب  داتفه  دنک ، یم  هزم  هزم  شا  هتسب  همین  ياه  کلپ  ریز  ار  شزورما  سوباک  زورید و  يایؤر  رهـش ، زونه 
هب ار  شا  یمخز  نارتوبک  راب  داتفه  دروآ ، یم  دورف  كاخ  رـس  رب  یکتپ  نوچ  ار  شلاس  رید  هودنا  راب  داتفه  دـبوک ، یم  هنیـس  رب  و 

.دوش یم  هلولگ  جامآ  راب  نارازه  دهد و  یم  رپ  لاب و  نامسآ  رد  يدازآ  هناشن 

یمهرم تاظحل ، یکیرات  رب  دیـشروخ  شزاون  ياه  تسد  زا  هدروخ ، ناراب  ياه  هنوپ  یگتـسرون  زا  كاخ  نیا  دهاوخ  یم  یمهرم 
دنبوک یم  رواجم  یگنـس  ياه  هراوید  رب  اه  يوج  مامت  دریگ ، مایتلا  اه  هیناث  ناهد  رب  سیلبا ، لاگنچ  ّدر  اـت  كاـخ  نیا  دـهاوخ  یم 

.ار رهش  يردبرد  اه  لاس  ِياهدرد  نوزحم  ِجاوما 

هب هّجوت  یب  تسا ؛ هداتـسیا  .تس  یهاـگ  هیکت  ار  كـالفا  شتونق ، ياـه  تسد  هک  هنوگ  نآ  زاـمن ؛ هب  تسا  هداتـسیا  سدـقملا  تیب 
، شا هثاغتسا  ياه  تسد  هار ، رد  ياه  سوناف  دیما  هب  نوماریپ ، یکیرات 

.تسا هدروآ  گنچ  رد  عّرضت  هب  ار  نامسآ 

جوم رد  ار  كاخ  مادـنا  هک  تسا  ماقتنا  ياـه  گر  نیا  دـنز و  یم  هناوج  دـناود و  یم  هشیر  كاـخ  رد  هک  تسا  گنـس  نیا  زونه 
.دنک یم  هلاچم  تریغ  جوم 

.تسکش دهاوخ  هار  رد  يدیشروخ  ار  تا  ینالوط  ياه  بش  سوباک  نیطسلف !

درپ یم  يا  هدنرپ 

يدمحا ناخ  دوواد 

تقیقح هب  وت  .تسا  هدرک  ناهنپ  هرهزرخ  ياـه  لـگ  تشپ  رد  ار  هنـشد  هک  ار  متـس  ناـبز  یمهف و  یم  بوخ  ار  اـه  فرب  ناـبز  وت ،
.یناد یم  ار  شزاس  موش  نایاپ  یهاگآ و 

.دیرب دهاوخ  ار  تناردارب  يولگ  دیآ و  یم  نوریب  تسد  هب  ملق  ياه  نیتسآ  زا  اهرجنخ  دور ، الاب  اه  تسد  هک  ادرف  هک  یناد  یم  و 

دنچ نیمه  .دـیوج  یم  رتسب  رد  ار  وت  ددرم  روضح  درپ و  یم  باوخ  زا  ترداـم  دروخ ، یم  هرجنپ  هب  يا  هبرـض  درپ ، یم  يا  هدـنرپ 
هب دوب و  هتسب  شلد  هب  تبحم  نامسیر  اب  ار  وت  هک  دوب  شیپ  بش 
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تردـپ و تداهـش  زا  سپ  غاد  رخآ  .يورن  نوریب  هناخ  زا  وا  هزاجا  یب  هک  دوب  هداد  تدـنگوس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
يارب يزیچ  رگید  وت  نتفر  زا  دـعب  .وـت و  اـهنت  يا ؛ هتـشادهگن  زاـب  ادرف  هب  ور  ار  شنامـشچ  هک  يدوـب  وـت  اـهنت  یفطـصم ، دـیجم و 
تریـس گرگ  نازاب  گنرین  نیا  برچ  نابز  یناد و  یم  بوخ  ار  اه  فرب  نابز  هک  وت  اما  يا ، هزیگنا  چیه  تشادن ؛ ندرک  یگدـنز 

؛ تسا هدش  هریخ  قفا  هب  يروجدب  تهاگن  .ار 

.دنتشگنرب رگید  دنتفر و  زور -  کی  تناردارب -  هک  اج  نامه  هب 

تادنبرمک هک  کجنران  جنپ  وت  .دنراد و  هنیس  رد  يدبا  یتخس  بل و  رب  خلت  ینیرفن  اه  نزو  .تسا  رفنت  زا  رپ  ناشنامشچ  اهدرم  ریپ 
ار شزار  یسک  ترمک ، هب  هدش  هتسب  ياه  کجنران  وت و  زج  هک  خرس  يدورـس  .تسا  يراج  تنابل  رب  شوخ  يدورـس  تسا ، هدش 

.دناد یمن 

.تسا هدامآ  شزیچ  همه  ...نیزنب  نغور ، ینک ؛ یم  میظنت  ار  تردپ  راگدای  روردنل » »

.يور یم  نیریش  یشنیزگ  يوس  هب  زور ، ره  زا  رت  هدامآ  هک  وت  و 

یم هک  يدـنخبل  دـنک  یم  شنارگن  هک  یفرح  .دـنیب  یم  تنامـشچ  رد  یعیبط  ریغ  يزیچ  هک  راگنا  .تسا  رت  نارگن  هشیمه  ترداـم 
.درشف یم  ار  شلد  هک  یمشچ  شدنازرل و 

 - . دنراد هنیس  رب  ار  تناردارب  ياه  سکع  شیاهراوید  هک  یقاتا  يور -  یم  هناخ  نورد  هب 

زا یـسوب و  یم  ار  اه  سکع  دوز  دوشن ، نارگن  لد  تردام  اـت  ...ییوگ  یم  هناگادـج -  تناردارب -  زا  مادـک  ره  شوگ  رد  يزیچ 
.ییآ یم  نوریب  قات 

...دنرذگ یم  یسرزاب  تسیا  زا  هک  ینیب  یم  ار  ییاهدرم  اه و  نز  .تسا  هدنامن  رتشیب  يرتم  دص  دنچ  اه  یلیئارـسا  هاگـساپ  ات  الاح 
...دپت یم  تا  هنیس  رد  خرس  يدورس  وت  نیرفن و  زا  رپ  ناشیاه  لد  اه  نز  رفنت و  زا  رپ  ناش  نامشچ  اهدرمریپ 

...و ییاوه  ریت  دنچ  ...تسیا  ...يریگ  یم  تعرس  يرشف و  یم  زاگ  رب  ار  اپ 

دنا هدمآ  تزاوشیپ  هب  لگ  هتسد  کی  اب  مادک  ره  یفطصم ، دیجم و  ردپ ،

! رسای يدمآ  شوخ 

افیح دایرف 
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مادقا ینارماک  مارکا  / افیح دایرف 

.نطو يداوس  رد  میلشروا »  » ياه هیرگ  نینط  نونج و  ریرهمز  رد  لیلخلا »  » ِبرطضم بلق  ياه  شپت  ینعی : نیطسلف ،

هماگنه رد  سُدق ،»  » هدروخ مخز  هدـید و  جـنر  رکیپ  ِياّنمت  تراسا و  ِبیلـص  زا  ییاهر  يارب  افیح »  » نیـشتآ دایرف  ینعی : نیطـسلف ،
.خرس یتوکس  رد  نیّرز ، ياهرازمدنگ  تراغ 

.كاخ ِلسن  ِندورس  يارب  تسا  يا  هناهب  بان و  ینونج  زا  هلاس  هاجنپ  تسا  يا  هبرجت  نیطسلف ،

نیریش تداهش  میحر و  هنانکـش  فص  هلمح  ینعی ، هللادبع ؛»  » زیگناروش تداهـش  و  دجام »  » ِفرگـش ياه  تداشر  ینعی : نیطـسلف ،
«. لیلخ »

یم نامز  هخاش  رب  ار  حلـص  ِنوتیز  درب و  یم  ورف  گرم  ِباوخ  هب  ار  اـهوب  بش  اـه و  نیمـسای  هک  هصُغ  رپ  تسا  يا  هصق  نیطـسلف ،
.دناکشخ

.افج روج و  زا  هتخوس  تسا  ییایفارغج  رشب ، قوقح  همهمه  وهایه و  يال  هبال  رد  مهبم  تسا  ییادص  نیطسلف ،

.نادواج تسا  يا  هسامح  مهبم و  یهودنا  رد  هدش  شومارف  تسا  ییاضف  نیطسلف ،

.دوبک ياهرازتشک  ناتسد و  رازه  نیمزرس 

ياه هفوکـش  ماحدزا  شوپ و  خرـس  ياه  هلال  دایدزا  ینعی  .تمواقم  دادـتما  رب  دـیما  دـتمم  هاگن  ینعی  یهلا ، زاجعا  ینعی : نیطـسلف ،
.شوپزبس

.عیاجف جوف  ینعی  اه ، گنس  موجه  اه و  گنشف  دایرف  ینعی : نیطسلف ،

نیمز هداتفا  هرامش  هب  ياه  سفن  نیطسلف ، .دنتفرگ  یم  طخ  ناگتشرف  زا  هک  تسا  یناناپوچ  دنزرف  .واف  تسا و  هّکم  دازمه  نیطسلف 
.تسا

.تفص بش  ياه  « نوعمش  » ياپ ریز  اه ، ینادعمش  ندش  هتسکش  ینعی : نیطسلف 

.حلص میهفت  يارب  رادیاپ  يا  هبرجت  حبص و  ریسفت  يارب  راوتسا  يا  هزیگنا  ینعی 

.تایح ِيوسارف  رد  نیمز  تماقتسا  اه و  هیناث  مطالت  رد  نامز  یگداتسیا  ینعی 

«. سدق  » هدید جنر  رکیپ  يانمت  و  افیح »  » نیشتآ دایرف  ملشروا ،»  » ياه هیرگ  نینط  لیلخلا ،»  » برطضم بلق  ياه  شپت  ینعی  نیطسف 
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نامز هچیرد  زا 

زورون دیع 

هراشا

هبنش

نیدرورف 1383  1

مرحم 1425  28

Mar. 20  . 2004

ییازریم دیعس  دمحم  مالس /» ِنیس  »

.درخب ار  اه  نیس  ات  دور  یم  رازاب  هب  ردام 

.دیآ یم  هناخ  هب  کچوک  ياه  « نیس  » زا یلیبنز  اب  ردام 

.دنشک یم  دق  اه  هزبس  .دنریگ  یم  گنر  هنییآ ، رد  اه  بیس 

ار اه  « نیس  » ام ياه  « مالس  » .میراذگب ینیس  رد  ار  نامیاه  « مالس ، » روایب ار  ینیـس  .درگن  اه  « نیـس  » لابند ردق  نیا  میوگ : یم  ردام  هب 
.دننک یم  دایز 

.دنیچ یم  هنییآ  رد  ار  اه  بیس  ردام  .دراد  بیس  ِرطع  مالس ،» »

.دوش هفاضا  ناشّنس  هب  رگید  لاس  کی  هک  هدنامن  يزیچ  .دنناوج  اه  بیس 
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.دنوش یم  خرس  اه  بیس  دیایب ، دیدج  لاس  راذگب  نک ، ربص  میوگ  یم  .دنزب  زاگ  ار  اه  بیس  زا  یکی  دهاوخ  یم  مکچوک  رهاوخ 

.دنتلغ یم  دیدج  لاس  هب  اه  بیس  .دوش  یم  لیوحت  لاس ،

.مناوج زونه  منیب ؛ یم  هنیآ  رد  ار  مدوخ 

.دناوخ یم  نآرق  مردپ 

.تسا ینابرهم  هروس  نمحرلا ، هروس  .دنک  یم  هیرگ  هتسهآ  مردام 

.مینیچ یم  بیس  میور و  یم  هار  نآ  رد  ام  هک  تسا  زبس  یلیخ  غاب  ود  نمحرلا ، هروس 

« ...نابّذکت امّکبر  ءالا  ّيابف  »

.تسا دیع  الاح 

.دنشوپ یم  ار  راهب  زبس  هقرخ  یکی  یکی  اه ، تخرد 

یم دای  زا  ار  ریقف  ِكاخ  .میوش  یم  دـنمتورث  ام  همه  .دـهد  یم  ار  ام  ياه  يدـیع  ردـپ ، .مینز  یم  دـنخبل  ام  .دـنناوج  ام  ياه  سابل 
.میرب

اج دیدج  لاس  رد  تشپ  ناتـسمز  .مینک  یم  یظفاحادخ  وا  اب  .تسا  هناخ  رد  تشپ  ناتـسمز »  » یمک زونه  .دوش  یم  دـنمتورث  نیمز 
هفوکش هلچلچ و  نایلغ  طایح ، رد  .مینک  یم  زاب  ار  هرجنپ  .دنام  یم 

.تسا هدرک  ریخست  ار  كاخ  راهب ، ِدیحوت  .تسا 

! رّطعم ِتمحر  يا  زبس ! زیخاتسر  يا  راهب !

.ینک یم  یشاقن  ار  اه  يزبس  مامت  وت  زورما ، داتفا و  ناتخرد  ياه  خاش  زا  درز  گرب  نیرخآ  زورید ،

.ناتخرد نت  زا  دکچ  یم  هدنرپ  زورما  دوب و  ُرپ  یگدنرپ  یب  زا  غاب  زورید 

! مییارسب ار  دیحوت  تاملک  نیرتزبس  وت  اب  ات  راذگب 

ینوطالقس میرم  / جنس يادص  اب  راهب 

جنس يادص  اب  راهب 

ینوطالقس میرم 
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تسا هدمآ  راهب 

زبس ندرگ  لاش  نامه  اب 
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یگنر ياه  هفیطق  نامه  اب 

فیطل ناتسد  نامه  اب 

نابرهم ناتشگنا  رس  نامه  اب 

زیربل ياهدبس  نامه  اب 

هنشت ياه  ناتسین  زا  ییوب  اب 

تبیصم ياه  غاب  هچوک  زا  ییاپ  در  اب 

اون ین  زیگنا  لد  رطع  اب 

تسا هدمآ  راهب 

...خرس اّما  زبس ،

...هایس اّما  دیپس ،

دنشوپ هایس  زونه  ناتخرد 

دنمطالتم زونه  اهایرد 

دزوس یم  یگنشت  بت  زا  زونه  دیشروخ 

دنناشیرپ زونه  اه  هرجنپ 

تسا هتفر  نانز  جنس  لابقتسا  هب  میسن 

ناشک هزوز  داب 

تسا هدرک  شوماخ  ار  رهش  يداش  غارچ 

دنا هدمآ  شوغآ ، رد  قیاقش  اه  هیاپهوک 

اه هلچلچ 

راقنم رد  عمش 

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


دنا هتسشن  هودنا  کشا و  ینیشن  هلچ  هب  ار  نیدرورف 

اه كدصاق 

دنیاس یم  لاب  نیمز  يرتسکاخ  ياپ 

دنزوس یم  اه  همشچ 
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بآ بآ  ِيادص  اب 

دنود یم  هنهرب  اپ  یگنشت ، ِفت  رد  اه  نابایب 

نیدرورف

تسالبرک ياه  کشجنگ  نیشن  هلچ 

تسا یبنلا  دجسم  نارتوبک  نیشن  هلچ 

تسا قشمد  بیرغ  ياه  هدنرپ  نیشن  هلچ 

نیدرورف

نت رب  هودنا  زا  ینهاریپ  اب  تسا  هدمآ 

ندرگ رب  يزبس  لاش  اب  و 

...دوبک یلین و  ...زبس  خرس و  ییاه  هفیطق  اب  و 

ینوطالقس میرم   / راهب ياپ  يادص 

راهب ياپ  يادص 

نابزرم ریما 

.دنک یم  نت  رب  ینامهیم  ياه  سابل  هک  هدـیچیپ  نیمز  هتـسخ  حور  رد  یتوارط  دـیاش  دـنیآ ، یم  هک  ییاه  لگ  رطع  ياپ  يادـص  زا 
زاغآ ار  دیشروخ  ینامهیم  دشوپ و  یم  هفوکش  رادلگ ، رداچ 

همه رد  هزات  یناج  .دنـشاب  هدـیمد  روص  رد  هک  ییوگ  اهدور ، اهرابیوج و  گر  رد  تساـه  لـصف  نوخ  شـشوج  راـهب ، .دـنک  یم 
نیا شوپ  دیپس  فرب  هک  ار  یگرم  ار ، ناتسمز  توخر  دچیپ و  یم  ناهج 

یم هناوج  یگدـنز  فرب ، هماج  ریز  زا  درب و  یم  نیب  زا  ناهگان  هدـیچیپ ، تخرد  هگلج و  تشد و  هوک و  ياه  مادـنا  رب  درـس  نفک 
، دنز

یـشاب و وت  ینعی  راـهب  زورون و  .دـنراد  یم  ساـپ  ار  هراـبود  دـالیم  نیا  تمرح  هک  یناگتـشذگ  ثاریم  .تسا  راـهب  زاـغآ  زورون  و 
هک ینعی  دز ، دـیاب  هناوج  ناتخرد ، هزات  ياـه  گرب  لـثم  يریگب  داـی  هک  ینعی  شـشوج ، یـشاب و  وت  نتفر و  یـشاب و  وت  و  نتـسُر ،
ابیز ياه  هویم  زا  راشرـس  یناتـسبات  یهار  ار  تدوجو  وت  ینعی  .دنراد  یتلاسر  دنیآ ، یمرد  هک  بیـس  ياه  هفوکـش  یـشاب ، هتخومآ 
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.درک یهاوخ 

ص:40

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه ناج  رد  ار  تبحم  راهب ، .دـنمان  یم  رهم  ار  نآ  هک  هچ  نآ  زاجعا  هب  يروآراـب  زا  يروآراـب و  هب  ییازون  زا  تکرح  ینعی  راـهب 
دنیآ یم  ناشیاه  هداوناخ  رانک  هب  زین  ناگتشذگ  ون ، لاس  لوا  ياهزور  هک  يا  هدناوخن  اه  هروطـسا  رد  رگم  .دنک  یم  نوزفا  يراهب 

؟ دنراد اعد  مارکا و  ياضاقت  و 

.دنازیگنا یم  ار  كاخ  ناگدرم  یتح  هک  تسا  هزات  حور  نیا  يارب  زج  قشع ، ینابرهم و  نییآ  همه  نیا  رگم 

ناوسیگ وـترپ  دیـصقر و  یم  نامـسآ  رد  رتـشیپ ، لاـس  رازه  هک  دـباتب  يروـج  ناـمه  دیـشروخ ، اـه ، لاـس  اـه و  نرق  سپ  زا  دـیاش 
.دنز یم  هزات  یفرح  دنک و  یم  هزات  یتعجر  راهب ، ره  اّما  .داتسرف  یم  نیمز  هب  ار  شناشفارز 

زور دـیدج ، زور  ون ، زور  ینعی  زورون  زورون و  ینعی  راهب  هک  یـشیدنایب  دـیاب  وت  .تسا و  کیرـش  هزات  دـلوت  نیا  رد  مه  دیـشروخ 
دهاوخ هک  دوش  یم  ییاهزور  أـشنم  هک  يزور  دـندوب و  ترـس  تشپ  هک  ییاـهزور  زا  رتزور  يزور  هزاـت ، يزور  دـیدج ، يزاـغآ 

.تکرح أدبم  کی  زاغآ ، هطقن  کی  .دمآ 

، یهاوخ یم  هچ  نآ  هب  ار  ام  ام ، ياه  مشچ  ام و  ياه  بلق  هدـنهد  رییغت  يا  ...بلقم  ای  ...ینک  یم  تکرح  بلط  وا  زا  وت  هک  ییاـج 
همشچرس نآ  تکرح ، نیا  رد  ام  يامنهار  هک  يریذپ  یم  رگا  .شاب  امنهار 

.تسا یلزا  ناشوج 

وت هب  ات  نک  يا  هشیدنا  تناشوج  ضیف  همشچرس  زا  ام  ياهزور  نیا  رد  ییاه ! بش  اهزور و  هدننک  ریبدت  هک  نآ  يا  لیل :» ّربدُم  ای  »
هتـساوخ وا  زا  هک  نآ  رد  دوش  یم  ندـش  لح  تبون  الاح  ...لِّوَُحم !  ای  ...تسا  قشع  وا  یکیدزن  هک  يا  هتفای  رگا  .میوش  رت  کیدزن 
تمظع رد  یشاب و  هتشاد  ون  يزاغآ  مه  وت  دنک ، یم  لولح  نیمز  گر  رد  هک  راهب  لثم  یهاوخ  یم  .دربب  لاح  نیرتهب  هب  ار  وت  يا 

هار ون ، زا  اه ، تخرد  هدز  هناوج  هزات  ياـه  گرب  لـثم  یهاوخ  یم  .وا  همه  رد  يوش  چـیه  یهاوخ  یم  يوش و  لـح  وا  ياـهتنا  یب 
، ینک هبرجت  ار  قشع  ینادواج  قلطم و  رون  هب  وا ، هب  ندیسر 

، ییامیپب دهد  یم  نامرف  وا  هک  ار  يریسم  يریگرب و  وا  ياه  هتخودنا  زا  تراب  هلوک  رد  یهاوخ  یم 

یهاوخ یم  .دریگب  هزات  یگنر  عوشخ ، تمدـخ و  اب  تتدابع  تعاـطا و  تعاـط و  یهاوخ  یم  هدراـب ، یـشاب و  روآراـب  یهاوخ  یم 
یّتح یهاوخ  یم  يورب ، یهاوخ  یم  یهدب و  هویم  یلابب ، ینزب ، هناوج 
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زاغآ هرابود  ات  .دنک  تا  هدنز  هرابود  ات  .یسرب  وا  هب  ات  هار  نایاپ  رد  يریمب  یهاوخ  یم  يریمب ، وا  يارب 

ِنَـسْحَأ یلِإ  اَنلاح  ْلِّوَح  ار : وزرآ  نیا  دـناوخ  یم  تیاه  بل  زا  هک  تسوا  ییایب و  هراـبود  اـت  ...و  یـشاب  يراـهب  هراـبود  اـت  ...يوش 
ِلاْحلا

يوسوم همطاف  هدیس  / ما هرجنپ  تشپ  زونه  نم 

ما هرجنپ  تشپ  زونه  نم 

يوسوم همطاف  هدیس 

 - دنرادنرب هرجنپ  رانک  زا  ارم  نامـشچ  هک  دنتـسه  ابیز  ردق  نآ  اه  فرب  زونه  منارذـگ -  یم  هرجنپ  رانک  رد  زین  ار  رگید  زور  کی 
دننک یم  یناکت  هناخ  مه  اهنآ  دیاش  دـنیوپاکت ، رد  هخاش  يور  زین  اه  کشجنگ  یناکت -  هناخ  عقوم  تسا ، ناتـسمز  رخآ  ياهزور 

دیوـن تشهب ، تسا -  هار  رد  نیمز  کـچوک  تشهب  رخآ  منک -  ور  تفر و  ار  ملد  هناـخ  ما  هتفرگ  میمـصت  هرجنپ  تشپ  زا  نم  و  - 
ره ام  تسا و  یهلا 

 - تسا هدیرخ  ون  سابل  همه  يارب  ردام  دش -  دهاوخ  هدایپ  لوصف  راطق  زا  رگید  زور  دنچ  راهب ، .مینک  یم  هبرجت  ار  نآ  راهب ، لاس 
، نیس تفه  هرفس  يارب  میرخب ، یهام  دیاب  دیع  لاسما  دیوگ  یم  ردام 

...ونمس دجنس و  بیس و  روط  نیمه  تسا ؛ بجاو  هزبس 

هک نیا  نودـب  منک ، یم  رکف  هتـشذگ  ياـهزورون  هب  نم  مهد -  یم  شوـگ  ناگدـنرپ  مهبم  يادـص  هب  ما و  هرجنپ  تشپ  زوـنه  نـم 
دورب مدای  يزیچ 

اب دـنوش و  یم  شوپزبس  راـهب ، دورو  ضحم  هب  اـهنآ  .دـننک  یم  رازگرب  ناـتخرد » ، » یـسک ره  زا  رتهب  ار  زورون  نشج  یتـسار  هب  - 
دنیآ یم  رظن  هب  هشیمه  زا  رتابیز  دننز ، یم  ناشیاهوم  رب  هک  یگنشق  ياه  هفوکش 

تسا گنشق  اه  لصف  همه  لثم  مه  راهب  .دنیاس  یم  لاب  یبآ  نامسآ  رد  هناقشاع  یتقو  ناگدنرپ ، روط  نیمه 

هنوگچ نونجم ، ياهدیب  لاسما  دوب ؟ دـیاب  هنوگچ  لاسما  یلو  ادـخ ، ياهزور  زا  رگید  يزور  زورون ، تس و  يرگید  لصف  راهب ، - 
؟ دنوش یم  هریخ  اجک  هب  نامد  هدیپس  اهرادیپس ، لاسما  دش ؟ دنهاوخ  قشاع 
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تفه هرفس  هب  نآرق  هب  هکس و  هب  هزبس  هب  ونمس  هب  دجنس  هب  هکرس ، هب  بیس  هب  منک ، یم  رکف  نیس  تفه  هرفس  رـس  رب  دیع  لاسما  و 
تفه هرفس  رد  لاس  ره  هک  ردپ  سکع  باق  هب  منک و  یم  رکف  نیس 

دنک یم  هاگن  هنانابرهم  ار  ام  دراد و  روضح  نیس 

...منک یم  رکف  لاسما  زورون  هب  ما و  هرجنپ  تشپ  زونه  نم 

ینوطالقس میرم  / تسادخ هناقشاع  لزغ  راهب  ... 

تسادخ هناقشاع  لزغ  راهب  ... 

ینوطالقس میرم 

دنوش بآ  هلعش  هلعش  ناهج ، ياه  خیرات  و 

دشابن نیگنس  ياه  فرب  زا  يربخ  ات  و 

دنوش یشحو  قیاقش  نماد  نماد  اه  هیاپهوک  ات  و 

كاخ دریگب  ناهایگ  هتسرون  معط  و 

دنتفیب هار  هب  اه  هناخدور  ات  و 

دننک تسار  تماق  ناتخرد 

دوش گنس  لگ و  یمیمص  رطع  اه ، تشد  ياوه 

راصبالا بولقلا و  بِّلَقُم  ای  ... 

هدیچیپ تانئاک  ناج  رد  وت  زبس  يادص 

تسا هدرک  رطعم  ار  كاخ  هیال  هیال  وت ، نشور  رطع 

هدیرپ نیمزرس  زا  باوخ 

دنا هدمآ  اه  هلچلچ 

تسا هتسرون  ناهایگ  ریرح  اه  فقس 
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هدیچیپ اهربا  كزان  نایرش  رد  وت  زاوآ  و 

راهنلا لیّللا و  رِّبدم  ای 

تسوت میرک  ياه  تسد  طاسب  نامسآ ،
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تسوت ینابرهم  زبس  هرفس  نیمز ،

دنا هداد  لقیص  ار  بش  وت  فیطل  ناتشگنا  رس  و 

دنا هدناشک  اه  هناخدور  ِکنخ  ياپ  ار  زور 

تسا نازیوآ  یلگ  ياه  هناخ  زا  سوناف 

تسا ناراب  فیطل  ناتشگنا  ّدر  اه ، نیچرپ 

تسا رون  قیقر  ياکنخ  اوه ،

تساه فلع  فیطل  ياوه  اه ، هداج 

لاوحالا لوحلا و  لّوحم  ای 

تسا جنس  ریجنز و  یقیسوم  ناماه  لد  زونه  اما 

دراد هودنا  يوب  گنر و  ناماه  لد 

تساپرب زونه  نام  هایس  ياه  مچرپ 

تسا تبیصم  زونه  ناماه  هراقن 

تساه مَلَع  یمخز  ناماه  هناش 

میا هنهرب  اپ  زونه 

تسا هزات  مرگ و  ناماه  کشا 

تسا شوپازع  ناماه  هچوک 

لاحلا ِنسحَأ  یلإ  اَنلاح  لّوح 

یناهارف یناچیم  يدهم  / ؟ هچ ینعی  دیع 

؟ هچ ینعی  دیع 

یناهارف یناچیم  يدهم 

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناشکچوک  بلق  اهدـیرخ ، هسوسو  هک  يا  هدولآ  قایتشا  ناکدوک  يارب  .تسا  هدرک  راوشد  ار  ردام  ناتـسد  نتفای  رازاب ، يوهایه 
یم رت  باذج  گرزب ، ياه  نیرتیو  نکفارون  شبات  رد  قارب ، ياهالاک  تسا و  يراشرس  تذل  ون ، ءایشا  دیرخ  تذل  هک  .دراشف  یم 

.دنیامن
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هب دـیاب  ناداـش  راون و  وـن  سپ  .دراذـگب  اـپ  نیمزرـس  نیا  ياـه  هزاورد  هب  هک  تسا  هدـنامن  يزیچ  .تسار  هار  رد  راـهب  دـنیوگ  یم 
.نیمه ینعی  راهب  هک  منک  یم  رکف  نم  .تفاتش و  شلابقتسا 

راهب سح  هک  هاگ  نآ  دـشاب ، دـناوت  یمن  یمهم  نادـنچ  هثداح  دیـشروخ ، ندـیبات  رت  غاد  تخرد و  يدادـعت  ندـش  زبس  کش ، یب 
لثم یتعاس  رد  دیـشروخ  رگید ، ياهزور  همه  لثم  مه  دـیع  زور  رد  دراد ؟ ییاـنعم  هچ  دـیع  .دـپت و  یمن  ناـینیمز  بلق  رد  یهاوخ 

دـنیامیپ و یم  ار  اه  هداج  دـنزو و  یم  اهداب  هشیمه  لـثم  .بش و  بورغ و  دوش و  یم  رـصع  دوش ، یم  رهظ  دـنک ، یم  عولط  زورید 
شیوخ ّتنس  رب  هشیمه  لثم  ایند  مه  دیع  زور  رد  هک  نیا  ینعی  .دننز و  یم  سپ  دننک و  یم  هلمح  لحاس  هب  اهایرد 

؟ دبات یم  رترّطعم  رت و  هدنز  ییوگ  دیع ، باتفآ  ارچ  زورون و  توافت  تسا  زیچ  هچ  اّما  سپ  .يرییغت  یب  دوش ، یم  يراج 

دنناد و یم  ابیز  ار  اه  هناورپ  .دنراد  یمن  تسود  ار  هتسب  خی  ياه  هناخدور  دنیاتـس و  یم  ار  اه  لگ  هک  مسانـش  یم  ار  ینامدرم  نم 
ار ناشناتسد  امرـس ، كانزوس  دنهاوخ و  یم  لدتعم  ار  اهداب  هک  مسانـش  یم  ار  ینامدرم  .دننک  یم  مامـشتسا  ناج  اب  ار  تاغاب  رطع 

هیر یشحو ، ياه  هفوکش  رطع  دنراپس و  یم  اه  هنارک  ِمرگ  ياه  بآ  هب  نت  هک  هاگ  نآ  دنرب ، یم  تذل  هک  ینامدرم  .دناکـشخ  یم 
.دیادز یم  رابغ  راو ، هنییآ  ار  ناشنامشچ  هدش ، زبس  هزات  ناتخرد  فیدر  ریوصت  دنک و  یم  رپ  ار  ناشاه 

دورو رب  هلجح  سپ  .دیع  ار  شدیـشروخ  هعیلط  نیزاغآ  دنهن و  یم  راهب  ار  شمان  دـشاب ، نینچ  يراگزور  ِمسوم  هک  هاگ  نآ  يرآ !
ون هماج  هتسش ، نت  هزیکاپ و  دنیارآ و  یم  نینچ  یسورع 

نآرق هب  ياـه  هنادـیع  دـنزیر و  یم  مه  ياـپ  هب  یناـبرهم  يا ، هـنیک  یب  دـنناوخ و  یم  ارف  ار  رگیدـکی  نـهک ، یتّنـس  رب  دـننک و  یم 
يراهب میوقت ، قبط  یلاس  رگا  هک  منک  یم  رکف  .نیمه و  ینعی  راهب  هک  منک  یم  رکف  نم  .دریگ و  یم  ندـیراب  نادـنزرف  رب  كربتم ،

دود يوب  اب  اه  هفوکـش  رطع  دنکن و  یتوافت  يراج  ای  هتـسب  خی  هناخدور ، نامدرم ، يارب  دـشابن و  شدورو  رب  ینـشج  اّما  دـسر ، ارف 
زوس هنهک  ياه  يراخب 

يا هظحل  هب  تاغاب ، همه  رگا  یتح  تسا ؛ هدیسرن  هار  زا  يراهب  کش  یب  دشاب ، هتشادن  یقرف  یناتسمز 

همه دنزاغایب و  ندورس  هرابکی  اه ، يرانق  همه  دنز و  وب  هدنز  بوطرم و  اهداب ، همه  دنفکشب و 

.دنوش رهاظ  نامسآ  رد  يا  هظحل  هب  اه ، نامک  نیگنر 
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فاّدن هبیط  / نک نوگرگد  ار  ام 

یم سح  ناتـسمز  زات  تخات و  هنایم  رد  یتحار  يراهب  ياه  ناتـسوب  رطع  هک  ینامدرم  دراد ؛ يدنـسپ  لگ  نامدرم  كاـخ ، نیا  اـّما 
یتح زبسرس ، ياه  لگنج  هنارک  زا  هتساخرب  ياه  میسن  میمش  .دننک 

درـس ياه  هاـم  ِتشپ  زا  ار  يراـهب  مرگ  دیـشروخ  عولط  هک  یناـمدرم  .دراد  ندـیزو  ناـشیا  ماـشم  رد  لاـس ، تمـسق  نیرتزییاـپ  رد 
نیگآرطع قوذ  هـک  .دـشاب  يدیــشروخ  لاـس  زاـغآ  راـهب ، زاـغآ  هـک  تـفرگ  رارق  هنوـگ  نـیا  سپ  .دــنراد  یم  یمارگ  یناتــسمز 

.تسا هتشاد  نایب  هنوگ  نیا  ییانشور ، هب  ار  دوخ  مارتحا  بلط ، دیشروخ  ناهاوخابیز 

شبات هک  يراهب  نامک  نیگنر  هک  ییاج  اهنت  تساج  نیا  اّما  .یلمأت  یب  درذـگ ؛ یم  دـنیب و  یم  راهب  لاس  ره  نیمز ، یماـمت  يراـب ،
.دوش یم  يراج  ربارب  نیدنچ  یگدنز ، هناخدور  دریگ ، یم 

.دنهن یم  جرا  ار ، راهب  ار ، راگدیرفآ  راکهاش  هک  تساج  نیا  اهنت 

هزات هدولآ  باوخ  نیمز  ندیـشک  سفن  دـننک  یم  سح  ار و  ناهج  ندـش  هدـنز  دننیـشن ، یم  لاس  ره  هراظن  هب  هک  تساج  نیا  اـهنت 
.ار هدش  رادیب 

.دنراد یم  مرتحم  یمارگ و  هناهاگآ ، ار  میظع  یتیآ  نینچ  دننیب و  یم  بوخ  هلاس ، ره  ار  تمایق  هک  تساج  نیا 

! تسا یکی  ناشیا  ناتسمز  راهب و  هک  ینانآ  هب  ندیشیدنا  يارب  دراذگن  ییاج  هک  ادابم  دیع ، کیدزن  ياهرازاب  يوهایه  اما 

ردـق نآ  تسا ، هنایلاس  زادـنا  سپ  ههام و  نیدـنچ  ياه  جـنرتسد  ندـیعلب  ناشتلاسر  اهنت  هک  گرزب  ياه  نیرتیو  نکفارون  هک  ادابم 
اب دزرل ، یم  شیوخ  هب  امرـس  زا  هک  یلاـح  رد  و  ینیرتیو ، درادـن و  ینکفارون  هک  مینیبـن  ار  کـچوک  هّچب  رـسپ  هک  دـنک  ناـمتوهبم 

...دیاش يا  هّکس  دعب ، دیتسیاب و  شرانک  کچوک  يوزارت  يور  هک  دهاوخ  یم  امش  زا  شنامشچ 

نک نوگرگد  ار  ام 

فاّدن هبیط 

.مینک هاگن  اه  همشچ  يراهب  هنییآ  رد  ار  اه  ینابرهم  ییانشور  ات  میدوشگ  يراهب  ناتخرد  يزبسرس  هب  ار  ناماه  لد  نیس  تفه 
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یم ساپـس  ار  ادـخ  دزیر ، یم  نامیاهرازتشک  رـس  رب  ار  شکاپ  ِناراب  ْتوارط  يزبسرـس و  زا  يراب  هلوک  اـب  هتـسهآ  راـهب ، هک  ـالاح 
.دروآ نامیاه  هرفس  هب  ار  تکرب  هک  .مییوگ 

.يروخلد هنیک و  ره  زا  مینک  یم  كاپ  دوبن ، كاپ  رگا  رت و  كاپ  دوب ، كاپ  رگا  ار  ناماه  لد 

ساپ لد  رد  ار  یتسود  ياه  هناوج  دـیاب  مییوگ : یم  دوخ  هب  زین  اـم  دـندز ، هناوج  ار  یتسود  ياـه  هفوکـش  هک  یناـتخرد  همه  لـثم 
.دنک رّطعم  ار  سک  همه  زیچ و  همه  ناشدوجو ، رطع  ات  تشاد 

! دسرن نآ  یکاپ  یفاص و  هب  ام  نهذ  تسا  فیح  تسا ، هدیسر  شنشور  فاّفش و  یبآ  هب  نامسآ ، هک  الاح 

.ِلاْحلا ِنَسْحَا  یلِإ  اَنلاح  ْلِّوَح  .ِلاوْحَْألا  ِلْوَْحلا َو  َلِّوَُحم  ای  راهنلا  لیّللا و  ّربدم  ای  راصبالا ، بولقلا و  َبِّلَقُم  ای 

.يزور بش و  هدنهد  رییغت  هک  ییادخ  يا 

لّوحتم ار  ناماه  بلق  ربب و  اه  نیرتهب  تمـس  هب  ار  ناـماهلد  دـننک ! یم  رییغت  وت  هدارا  هب  اـه ، بلق  اـه و  مشچ  هک  يراـگدرورپ  يا 
.نک

ییاضر هدیمح  / دراد مک  هناهب  کی  یلو  تسه ، راهب 

دراد مک  هناهب  کی  یلو  تسه ، راهب 

ییاضر هدیمح 

ار ما  ییادیش  نک  هزات  اراهب  »

ار ما  ییاهنت  مغ  نم  زا  ریگب 

اراهب نادرگرب  وت  مریگ  نیمز 

« ار ما  ییامیپ  نامسآ  ِناوت 

فرب رد  هدیچیپ  ياه  میوقت  يالبال  زا  رود ، ياه  هرازه  زا  دیآ  یم 

ناتساب خیرات  زا  گنگ ، ریطاسا  زا  دیآ  یم 

ار ندیئور  زبس  هداب  دزیر  یم  كاخ  رب  شیور ، هدیکچ  زا  یماج  اب  هفوکش ، زا  ینماد  اب  دیآ ، یم 

.ار شیوخ  یناشفارون  دبوک  یم  نامسآ  ياه  هراوید  رب  دیشروخ ،
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.دشوج یم  دبوک و  یم  اهرهن  رادج  رب  رس  اه ، يوج  نایرج 

.اهداب یگدیچیپ  رد  ایقاقا  يوب  هدروخ ، ناراب  ياه  هنوباب  يوب  دهد ، یم  سرون  ياه  نرتسن  يوب  اوه 
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نیمز زیختسر  رد  كاخ ، ذفانم  رد  دشوج  یم  دیب ، دنلب  ناوسیگ  يالبال  رد  دیچیپ  یم  راصبالا ،» بولقلا و  بولقم  ای  »

هفوکـش ياه  هشوخ  اب  دـیپس ، ياه  لگ  زا  ییاـپ  ّدر  اـب  دـسر  یم  هک  هاـگ  نآ  دـنهد ، یم  هدژم  ار  شندیـسر  وگ ، بیغ  ياـه  قرو 
نامسآ ریرح  زا  یسابل  اب  ندرگ ، رب  هتخیوآ 

تسدکی ینامسآ  رد  تسدارف ، ینامسآ  رد  دنریگ  یم  لاب  اهر ، نارتوبک  نوچ  اه و  هرجنپ  دنروخ  یم  قرو 

رب شیور  ِگنر  تفه  زا  دیفـس ، زا  زبس ، زا  ییادر  اب  یناتخرد  هدیـشک ؛ کلف  هب  رـس  ناتخرد  اب  دوش ، یم  تشهب  زا  يا  هراپ  نیمز ،
.هزات ییاه  نامک  نیگنر  دوش  یم  هتخود  نامسآ 

.فرب دومخ  لصف  زا  هدناماو  هدرسفا و  كاخ  هریت  رب  نابوک ، ياپ  ناشفا و  تسد  دسر ؛ یم  راهب 

.اه هزبس  اه و  هناوج  اب  نیمز ، يانهپ  رب  دوش  یم  هدیشک  كاخ  تسوپ  دیآ و  یم 

دیارس یم  لزغ  نامسآ  هحفص  رب  ار  شا  یگدنب  ات  دیشروخ ،

دهد یم  ندیسر  يوب  اوه ،

: اّما دنز ، یم  هناوج  كاخ  يایاوز  رد  یگزات 

دراد مک  هناهب  کی  یلو  تسه  راهب 

دراد مک  هناقشاع  لزغ  کی  راهب 

؟ دنک رپ  ار  نیمز  ماشم  هک  رت  هزات  يراهب  ندمآ  میمش  تساجک  اّما  راهب ، يوب  زا  دنچیپ  یم  شیوخ  رد  اهریسم 

دهد یمن  ندوشگ  لاب  لاجم  نامسآ ، اّما  اه ، لصف  زاغآ  ندیسر  اب  دنوش  یم  زاب  اه  هرجنپ 

.دیاب هک  يراهب  نآ  هن  اّما  دسر ، یم  راهب 
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نیبملا حتف  تایلمع  زاغآ 

هراشا

هبنش کی 

نیدرورف 1383  2

مرحم 1425  29

Mar. 21  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  / ارهز ای  نشور  ِزمر  هب 

.دنیاشگ یم  ار  تباجتسا  ياهرد  ارهز ،» ای   » ِنشور زمر  هب  شیاشگ ، دادماب  نیا  رد 

.تسا تداهش  هسامح و  ِزورون  زورون ، نیا 

.دنزاتب شیپ  هب  راهب ، ِزبس  نایهاپس  دیاب  هک  تسا  يزورون 

.دنناهرب نیمز  ياه  يزییاپ  لاگنچ  زا  ار  هدش  بصغ  ِكاخ  و 

.دنفکش یم  تداهش  خرس  ياه  هفوکش  راهب ، نیا  رد 

.دنهد یم  تباجتسا  ِلگ  اعد ، ياه  هخاش  راهب ، نیا  رد 

.تسا مد  هدیپس  هزاورد  حتف  دیلک  ارهز ،» ای   » ِنشور ِزمر 

ار هیباـقر ،» هگنت   » و کشمیدـنا »  » و شوش »  » و لوفزد »  » ياـه بش  هشیمه ، اـت  شا  هرطاـخ  هک  تسا  يدـبا  يرّوـنم  ارهز ،» اـی   » ِزمر
.درک دهاوخ  نشور 
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.دروآ یمرد  مطالت  هب  ار  هخرک »  » هناخدور هشیمه  ات  هک  يا  هرطاخ 

.تسا نتسویپ  نتفر و  ِزورون  تسا ، ییاهر  زاورپ و  زورون  زورون ، نیا 

.تسا هفوکش  نوخ و  زیخاتسر  زورون ، نیا 

.دنراشف یم  شوغآ  رد  هیرگ  اب  ار  رگیدکی  نامزرمه ، .دنشتآ  نوخ و  زا  زورون ، نیا  ياه  هفوکش 

.تسا تایلمع  زمر  ندینش  هدامآ  اه  لد  همه 

.دشخرد یم  رظتنم  ِناگدید  رد  دنمهوکش ، میظع و  یقوش  .دنا  هتسب  مکحم  ار  اه  نیتوپ  همه ،

...دنیاشگ یم  ار  تداهش  ياهرد  ارهز ،» ای   » ِنشور ِزمر  هب  دادماب ، نیا  رد 

ییازریم دیعسدمحم   / تداهش ياه  هگرب  لاس و  لیوحت » »

تداهش ياه  هگرب  لاس و  لیوحت » »

ییازریم دیعسدمحم 

.دنوش یم  زاورپ  هدامآ  جوف  جوف  قشاع ، نارتوبک  نونکا 

.دنز یم  جوم  اه  هنیس  رد  یهلا  يروش  نونکا 

هتفرگ ارف  ار  هقطنم  مامت  البرک ، رطع  الاح  .دـنوش  یم  هداد  لیوحت » ، » دـیدج لاـس  اـب  ناـمزمه  یکی ، یکی  تداهـش ،»  » ياـه هگرب 
.تسا

.تداهش شرگید  يوس  تسا و  رفظ  نآ  يور  کی  هک  يا  هلماعم  .دننک  یم  گرزب  يا  هلماعم  هدامآ  ار  دوخ  اه  لد 

هلق سک  ره  تسا و  هتفاـی  تسد  گرزب  يراـختفا  هب  دـشاب ، هتـشادرب  یگنفت  یتسد و  نمـشد ، ناـشافخ  ِعضاوم  حـتف  رد  یـسک  ره 
نیبملا حتف  نیبملا ، حتف  دنزیمآ ، یم  رد  مه  اب  تداهش ،»  » و حتف »  » هک یماگنه  يرآ ! .رت  گرزب  يراختفا  هب  درک ، حتف  ار  تداهش » »

.دوش یم 

ناج نوچ  هک  تسا ، ناقـشاع  ِناج  رد  تسخن  حتف ، نیا  .دنک و  راکنا  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هک  تسا  راکـشآ  ردـق  نآ  هک  یحتف 
، دنوادخ دنوش و  یم  هداشگ  زین  نامسآ  ياهرد  تفای ، شیاشگ  ناقشاع 

.دنک یم  يرای  دید ، ناش  دناوت  یمن  یسک  هک  ینایرکشل  اب  ار  نانآ 

« حتفلا هّللا و  رصن  ءاج  اذإ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  ناسنیا  زا  و 
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شیاشگ مه  تسا و  رهاظ  نیکرـشم  رب  هبلغ  مه  یهلا ، حتف »  » دسر و یم  ارف  زین  حـتف » ، » دـسر ارف  ادـخ  يرای  و  رـصن »  » هک یماگنه 
« اجاوفا هللا  نید  یف  نولخدی  سانلا  تیأر  و  : » تسا نامدرم  ياه  ناج  اه و  بلق 

...دنوش لخاد  نآ  رد  دندرگ و  ادخ  نید  ياریذپ  ات 

ار نآ  لابکبس ، ناگدنرپ  زبس  جوف  هک  راکشآ ، یحتف  تسا ، یندشان  شومارف  نیبملا ،» حتف   » هرطاخ زین  زورما  هک  تسا  هنوگ  نیا  و 
.دندیرفآ

.دروآ ناغمرا  هب  لد  ایرد  ناقشاع  نآ  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ار  تّزع  هک  ینیبملا » حتف  »
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هیضیف هسردم  هب  یهاش  متس  نارومام  موجه 

یناهارف یناچیم  يدهم  /؟ دوب هچ  ام  هانگ 

هب زور  نآ  هک  نانآ  رگم  میدوبن ؟ نطومه  زین  ام  نم و  رگم  كاخ ، نیا  نادنزرف  ام ، نم و  رگم  دوب ؟ هچ  ام  مرج  دوب ؟ هچ  نم  مرج 
...دندش هدیشک  نوخ 

نانچ بجوتـسم  تسین  یهانگ  زین  نیا  اّما  تسا ؛ نینچ  کش  یب  دوب و  هدرزآ  ار  یناسک  نامـشچ  دـیاش  ام  تماق  رب  بهذـم  هماـج 
.یتازاجم

.میتسناد یمن  یناگرزاب  ام ، نم و  اّما  ییالاک ، تسه و  يرادیرخ  هشیمه  .تسا  هدوب  نیا  هشیمه  مرج ، میدوبن و  هدنشورف  ام 

.دوبن ینتخورف  دندیرخ ، یم  نانآ  هچ  نآ  ای  میتشادن  شورف  يارب  ییالاک  ام  اّما  تسه ، يرادیرخ  هشیمه 

.دنهاوخ یم  یندیرخ  ار  ناشکهک  هک  نانآ  بتکم  رد  یندوشخبان  یهانگ 

.دوب هتخاس  رّرقم  نینچ  ار  ام  تلاسر  هک  ار  يا  هماج  ار و  نامیا  نادجو و  لقع و  ار ، بهذم  ار ، دوخ  میدربن ، جارح  هب  ام  و 
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رفک زا  ملظ ، زا  یهلا ، دازآ  ترطف  ناسنا و  زا  تسا ، هتفگ  هشیمه  ام  يادتقم  هک  نانچ  میتفگ ، یم  و 

.تساخرب دیاب  هک  میتفگ  و 

.دنتسین یتراجت  يالاک  مدرم ، نیا  نیمزرس و  نیا  هک  میتفگ  و 

یم دهـشا »  » هک نآ  سپ  مدرم ! تسامـش  ياه  هناش  رب  یتلاسر  راب  دـنا ، هدـناوخ  ناذا  ناتیاه  شوگ  رد  هک  زور  نآ  زا  هک  میتفگ  و 
، دراپس یمن  ملظ  هب  نت  دیوگ ،

.دبات یمنرب  دجسم  رانک  رد  ار  هناخیم  دیوگ ، یم  دهشا »  » هک نآ 

.تخانش دنهاوخن  زگره  ریغ ، هک  دسانش  یم  ار  یتفارش  دیوگ ، یم  دهشا  هک  نآ 

.دراپس یمن  دنناوخ ، یم  يال  يال  هرسکی  دنهاوخ و  یم  باوخ  ار  نایوگدهشا  هک  ینانآ  هرطیـس  هب  نت  دیوگ ، یم  دهـشا »  » هک نآ 
هنیـس هب  قازترا ، يارب  ار  شنامیا  كدوک  ددـنب و  یمن  مشچ  نیتسآ  رد  هدرک  ناهن  رجنخ  ِناگ  هیاد  یناـبنج  هراوهگ  هب  زگره  سپ 

.دراپس یمن  ناردامان  نیگآرهز 

.دوب نیا  نم  هانگ  يراب !

طاـیح ضوح  نوخ ، هک  ار  یتعاـس  نآ  درب  مهاوخن  داـی  زا  زگره  ناـمیا ، هسردـم  ِناوج  يوـج  تقیقح  هّیـضیف -  ِهاوـخ  ملع  نم - 
بآ و ملاس  لالز  رد  زور  ره  هک  ینایهام  درک ، ادیپ  دش  یمن  يا  هظحل  یتحار  زمرق  نایهام  هک  نادنچ  دومن ؛ یم  خرـس  ار  هسردـم 

یقیقع نانوچ  ضوح  گنر  یبآ  هنیمز  رد 

.دندیشخرد یم  گنر  خرس 

.دوب دیفس  يزور  هک  خرس  ياه  همامع  ار و  هتسکش  ياهرس  درب  مهاوخن  دای  زا  زگره 

.نیشتآ ياه  برس  مجح  زا  هتفاکش  ياه  هنیس  و 

زین دـندماین و  نوریب  اه  لولـس  زا  زگره  هک  نانآ  اه و  هاگ  هجنکـش  ار و  هثداح  زا  شیپ  ِدرـس  رومن و  ياه  لولـس  مرب  یمن  دای  زا  و 
.دندش اهر  هّیضیف  گنر  خرس  طایح  رد  توافت ، یب  هک  نانآ  دیهش  ياهرکیپ  دندشن و  دراو  اه  لولس  هب  زگره  هک  اهنآ 

زونه اه ، ناوختـسا  نتـسکش  يادـص  هک  نانچ  دـندش ؛ یم  باترپ  طایح  هب  هّیـضیف  ياه  ناویا  زا  هک  ار  یناـقیفر  مرب  یمن  داـی  زا  و 
رگم .دشاپ و  یم  نوریب  لالز ، منامشچ  زا  دشارخ و  یم  ار  میاه  شوگ 

هحلـسا و موتاب و  همه  نآ  لباقم  رد  ار ، ملق  دنتخانـش و  یم  ار  باتک  طقف  هک  ار  یعافد  یب  یلاـخ  ياـه  تسد  درب  داـی  زا  دوش  یم 
.دّصرتم اّیهم و  میخژد  همه  نآ  ازسان و 
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ییاضر هدیمح  / خرس ياه  هرانم 

یـس دشاب ، هدنام  فقوتم  ییوگ  نم  رد  نامز  اّما  ...يا  هنالاس  هتعاس  ود  مسارم  يدوبدای و  حول  زج  .لاس  یـس  تسا ، هتـشذگ  الاح 
هتـسهآ رادـشک و  نم  رد  ییوگ  اه  هیناث  نآ  دـننک ، یم  لمح  دوخ  رد  ار  هثداح  هک  ییاه  هیناث  نامه  اه ؛ هیناث  هک  راگنا  ای  .لاـس و 

هک ییوگ  .تساجک  مناد  یمن  هک  یتیاهن  یب  ات  هّیـضیف  أدبم  زا  .دشاب  هدش  هدیـشک  نم  رد  نامز  لاس ، یـس  هک  نانچ  دـنرذگ ؛ یم 
، هثداح تارطاخ 

، خیرات یبیشارس  رد  دنا و  هدنیجنگن  هتشذگ  ياه  لاس  اهزور و  ِسفق  رد  هک  يراج  دنگرزب و  ردق  نآ 

دیاب .دننک  یم  روضح  مالعا  رت  نیگنس  رت و  هنوگ  لیس  دنیآ ، یم  رتورف  هچ  ره  دنا و  هدش  يراج 

هتسشن يرمث  هب  هک  یثداوح  نآ  هژیو  هب  دنا ، هدوبن  یناف  اریم و  زگره  گرزب ، تارطاخ  هک  تسناد 

هچ نانچ  .دـندرکن  اهر  زمرق  نایهام  یماـنمگ  اـب  ار  دوخ  نادیهـش  دنتـشاذگن و  نیمز  رب  تلاـسر  راـب  زگره  هّیـضیف ، یلاـها  .دنـشاب 
ندرگ رب  هک  دینت  ار  یبانط  نامه  اه ، هجنکش  اه و  نوخ  نآ  همه  تبقاع ،

.دندیشک شنییاپ  يزور  الویه ، همّسجم 

ناـغمرا هب  نم  رد  زیمآراـختفا  تارطاـخ  هک  یـشخب  تاـیح  يژرنا  هب  ما  هدـنز  زونه  .مشک  یم  سفن  ما و  هدـنز  زوـنه  نم  کـنیا  و 
نیمزرـس نیا  نهذ  تمـسق  نیرت  قیمع  رد  هراومه  سک ، چـیه  یتح  یب  نم و  یب  نم و  اب  اـهدای ، نآ  داـی  کـش  یب  .دـنا و  هدروآ 

نانوچ کنیا  هک  ییاه  نوخ  .دوب و  دهاوخ  يراج 

، بیکرت نیا  کش ، یب  دیشخرد و  دنهاوخ  نادواج  ات  نامسآ ، نیا  یبآ  هنیمز  سپ  رد  زمرق ، نایهام 

مرگ دیشروخ  هک  هاگ  نآ  دنک ، یم  عولط  نامسآ  رد  ینافوت  ره  زا  سپ  هک  تسا  ینامک  نیگنر  نامه 

.دزورفا یم  نماد  هرابود  يزورمین ،

خرس ياه  هرانم 

ییاضر هدیمح 

تیاهن یب  هودنا  دوش  یم  هلاچم  كاخ  دنبوک ، یم  رس  رب  اهراوید  دنروخ ، یم  هرگ  مه  رد  تخس  نامـسآ ، رد  يراج  ياه  مشچ  و 
ار شیوخ 

، همهاو زا  دنوش  یم  هتسب  اهرد 

، هتفرگ رپ  لاب و  هزات  نارتوبک  دنوش  یم  هدیبوک  اهراوید  رب 
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، دهد یم  نایغط  يوب  كاخ 
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.دنز یم  هسرپ  یمدق  کی  رد  خلت  يا  هثداح  دزیر ، یم  ورف  مه  رد  هّکت  هّکت  كاخ  نوخ  يوب 

.هانگ زا  راشرس  بش ، زا  راشرس  ییاه  تسد  دزادنا ؛ یم  گنچ  كاخ  رب  هدیشک ، ماین  زا  رجنخ  جنپ  هناوج  اب  موش ، ییاه  تسد 

.دوش یم  هدیشک  كاخ  رب  سیلبا ، ياه  لاگنچ  ّدر 

.زره ياه  فلع  هک  هنوگ  نآ  دنناود ؛ یم  هشیر  كاخ  يور  اهراتفک  كاخ  اب  راهب ، يادص  ِیگدیچیپ  ِيالبال  رد 

.دـچیپ یم  كاخ  ناکرا  رد  درد ، .ار  هیـضیف  سرون  ياهراوید  دـنرد  یم  راـتفک  نارازه  .دـننز  یم  لاـب  ار  هّیـضیف  شاّـفخ ، نارازه 
مضه شیوخ  زاب  ناهد  رد  ار  وا  بش ، هک  هاگ  نآ  دوش ، یم  هریت  دیشروخ 

.دنک یم 

هعجاف يوب  اوه  .دراشف  یم  ار  ناشداز  هلعـش  ِيولگ  داب ، ِتشم  دننک و  یم  نایغط  اهراوید  رب  هتخیوآ  ياه  غارچ  دزو ، یم  يدابدـنت 
يادص دنخرچ ، یم  داب  رد  قرو  قرو  اه  باتک  دهد ، یم 

یم هدـیبوک  اهراوید  هب  هّیـضیف  ياه  هرجح  ياهرد  .دـچیپ  یم  خـیرات  يایاوز  رد  دـناخرچ ، یم  مشچ  یکیرات  رد  هک  سیلبا  ههقهق 
بش ِسنج  زا  ییاه  همکچ  ریز  هّیضیف  دنکش و  یم  اه  هشیش  دوش ،

.دوش یم  هلاچم 

اه هرانم  دوش ، یم  رت  کیدزن  ادص  .دنریگ  یم  لاب  ار  زور  یهایس  نامسآ ، رد  لاب  نینوخ  رتوبک  نارازه  دپت و  یم  نوخ  رد  هّیـضیف 
، ندیسر يوب  دریگ ، یم  نوخ  يوب  نیدرورف  دنریگ ، یم  نوخ  يوب 

.ندز جوم  نوخ  رد  اّما 

.دننز یم  تداهش  رهُم  ار  هّیضیف  ياهراوید  نینوخ ، ییاه  تسد 

.دنز یم  جوم  ار  شلاس  رید  هودنا  دشوج و  یم  دود ، یم  رهش  ياه  گر  رد  هّیضیف  نوخ  هرطق  هرطق 

.كاخ یگریت  رد  دنک  یم  بوسر  نامسآ 

راوید رد و  زا  دـشوج  یم  نوخ  دوش و  یم  هتـسب  هّیـضیف  ياهرد  .دـبوشآ  یم  ار  كاـخ  ِباوخ  یـشحو ، ياـهراتفک  هزوز  يادـص 
.رهش هشوگ  ره  زا  دشوج  یم  نونج  ادرف  هک  هنوگ  نآ  هّیضیف ؛
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یجنپ هجیدخ  !/ یکاخ خرس ، يابع 

دنموش يا  هعقاو  نتسبآ  اه ، هظحل 

 ... دنیشنب اشامت  هب  ار  رشب  هنامرش ، یب  تحاقو  ات  دوش ، یم  هداز  هعجاف  ياه  تسد  رد  گرم ، دهد ، ...  یم  نوخ  معط  اوه ،

دوش یم  مگ  اه  سکرک  هناتسم  ههقهق  رد  هیضیف »  » راب نیا  ...دنیرفآ و  یم  هعجاف  دیآ و  یم  گرم ،

 ... دنکفا یم  هیضیف ، ماب  رب  ار  دوخ  زیگنا  ترفن  هیاس  هعجاف ،

 ... دناوخ یم  ارف  گرم  نینوخ  ریدقت  هب  هیضیف ، ماب  زا  ار  رتوبک  جوف  جوف  هدمآرد و  صقر  هب  ماشآ ، نوخ  سکرک 

.دنوش یم  هلاچم  ناسکرک  لاگنچ  رد  وتسرپ ، هتسد  هتسد 

؟ اجک ات  یمرش  یب  هک  دشیدنا  یم  نیا  هب  هیضیف  دنک و  یم  لوفا  رون ، هراتس  هراتس  ماب ، زا 

دوش یم  يراج  شرفگنس  رب  نوخ ،

دنک یم  ذوفن  اهراوید  رد و  هب  نوخ ،

 ... دشک یم  دق  نوخ  دوش ، یم  دنلب  نامسآ  هب  ضارتعا ، هب  نوخ 

دیرگ یم  نوخ  ار  ناسنا  تیانج  نیرتزیگنا  مغ  بورغ ، ات  حبص  زا  مامت ، زور  کی  دیشروخ ،

 . ...و دنشک  یم  دنصقر و  یم  دنخرچ و  یم  اه  سکرک  مامت ، زور  کی 

 ... دنا هتسکش  ار  نارتوبک  زا  زاورپ  لاب  ناشنامگ  هب 

...دنا هدز  ناشزبس  ياه  هشیدنا  هشیر  هب  ریت  ناشلایخ ، هب 

.دوش یم  لیطعت  زاورپ  رتوبک ، نتشک  اب  هک  دنرادنپ  یم 

...دنک یم  مایق  نوخ  ...دنک  یم  تکرح  نوخ  .دش  دهاوخن  کشخ  زگره  هدـش ، هتخیر  قحان  هب  نوخ  ...دوش ،  یمن  کشخ  نوخ ،
.
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ییاضر هثدحم   - / نامسآ يایفارغج 

...دندیشک رس  ار  نارتوبک  نوخ  ناش ، هناتسم  ههقهق  رد  دندیخرچ و  اه ، سکرک  مامت ، زور  کی 

...دریگ یم  لغب  مغ  يوناز  ار ، شنادنزرف  گرم  هیضیف ،» ! » ماگنه رصع  و 

 ... ار قشاع  نارتوبک  خرس  زاورپ  ار و  هدیطلغ  نوخ  رد  ياهوتسرپ  هتسشن و  نوخ  هب  یکاخ  ياهابع  ...دنز  یم  هّجض  هنابیرغ  و 

 - نامسآ يایفارغج  - 

ییاضر هثدحم 

نامز متس  ياه  همکچ  ریز  هیضیف  نوخ ، رد  هیضیف 

لهج روز  لاگنچ  رد  تفرعم  نامیا و  شناد و  ملع و 

، نوخ نطب  رد  يا  هثداح  رگید ؛ هثداـح  کـی  ندروخ  قرو  دـهاش  خـیرات ، سبح و  هنیـس  رد  اـه  سفن  نداتـسیا ، هناتـسآ  رد  ناـمز 
.ناطیش تموکح  يدرخبان  جوا  رد  يا  هثداح 

دوخ و هیاسمه  ناگدنرپ  ندیطلغ  نوخ  هب  دهاش  مرح ، ناگدنرپ  دولآ و  کشا  مق ، مالـسلااهیلع  هموصعم  تخیر ، ورف  تفرعم  بلق 
.رتوبک دیفس  ياهرپ  زا  رپ  هیضیف ، نیمز 

.تیمولظم جوا  رد  هموصعم ، ترضح  ياه  هیاسمه  ِموصعم  نارتوبک  ياه  هلان  خرس و  مرح ، ییالط  دبنگ 

.هیضیف یهلا ، ضیف  ياهراوید  يور  رب  تقیقح  ِناشوج  نوخ 

هنارتوبک هثاغتـسا  رگ و  متـس  ياه  تسد  محر و  یب  ياه  همکچ  روانـش و  هثداح  نیا  نوخ  رد  اه  ثحب  ماـمتان و  ولگ  رد  اـه  نخس 
.خرس هیضیف  و  ...و . 

.نینوخ هسردم  و 

.دش سیردت  نوخ  اب  زور ، نآ  سرد 

.دندرک یط  ّتیقفوم  اب  دوخ  نینوخ  هبتر  اب  ار  رون  جرادم  نادرگاش ، همه  زور ، نآ 

.دندرک ترجه  نیمز  هب  نامسآ ، خرس  عییشت  يارب  ناگتشرف  زور ، نآ  و 
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درک مایق  مق  زور ، نآ 

نامـسآ یبآ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  اه ، هتـسدلگ  دـنداد و  فاوط  ییالط  دـبنگ  رود  ات  رود  ار  هیاسمه  ناگدـنرپ  حور  مرح ، ناگدـنرپ 
دندیبوک

هسردم ات  هناخ  ریسم  کیالم ، لاب  يور  رب  حبـص ، زور  ره  هک  ییاه  هیاسمه  شیاه ؛ هیاسمه  هنارتوبک  گوس  رد  تسیرگ  یم  مرح 
.دندومیپ یم  هّللا » ءاقل   » قوش هب  ار 

دش نامسآ  هب  اهنآ  دورو  زاوج  زاورپ ، و 

.درک تابثا  ار  اهنآ  ندوب  ینامسآ  زاورپ ، و 

.داد ناشن  اهنآ  هب  ار  نامسآ  هتخانشان  ياه  هار  زاورپ ، و 

ثحب ار  نامسآ  مالک  دنتسشن و  ریسفت  هب  ار  نامـسآ  هفـسلف  دندناوخ و  ار  نامـسآ  خیرات  دنتخانـش و  ار  نامـسآ  يایفارغج  اهنآ ، و 
.دنتشون ار  نامسآ  ریسفت  دندرک و  فرص  ار  نامسآ  وحن  فرص و  دنتسناد و  ار  نامسآ  لوصا  دندیمهف و  ار  نامسآ  هقفو  دندرک 

دندش نامسآ  دوخ  دندش ؛ لح  نامسآ  رد 

هب نامـسآ ، يازع  رد  نامـسآ ، رد  راب  نارازه  زور ، نآ  مرح ، ِنارتوبک  دـش و  عییـشت  رادازع  ياـه  تسد  يور  زور ، نآ  نامـسآ ، و 
كاخ هب  ار  اه  ینامسآ  هک  نیا  ات  دندیخرچ  شیوخ  هنارتوبک  مسر 

.دندرپس

تبث هب  اه  هنیآ  قارشا  رد  دش و  فشک  رون  تسد  هب  هک  دوب  يدیدج  نیمزرس  ناهج ، ِكاخ » ْنامسآ   » دش و یکی  كاخ  نامسآ و 
.دیسر
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ماش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  دورو 

هراشا

هبنش هس 

نیدرورف 1383  4

رفص 1425  1

Mar. 23  . 2004

یمّرخ هفطاع  / یسک یب  ياه  بکرم 

! نک راوس  ناش  یسک  یب  ياه  بکرم  رب  ار  دیشروخ  ناکدوک 

! هتسکش ياه  هزین  نایم  رد  ار  تا  یمخز  تارطاخ  راذگب و  تشد  نایم  رد  ار  تلد  ياه  هکت 

، تیاه مشچ  اّما  دـنز ؛ یم  گنچ  تا  هنیـس  گرتس  ياـهراوید  رب  تبرغ  غاد  دـنک و  یم  ینیگنـس  تیولگ  رد  عادو  ضغب  مناد  یم 
.دنا هدش  يراج  رثوک  همشچ  زا  هک  دنربص  هروس  ریسفت 

.دراد الیمج » ّالا  تیأر  ام   » رواب رد  هشیر  هک  تسا  تشونرس  هب  هریخ  هاگن  نیرت  مارآ  تهاگن ،

.دنا هتـسشن  راظتنا  رد  نایماش  رامیب  ياه  لد  نایفوک و  بیجنان  ياه  مشچ  نک ! راوس  تراسا  ياه  بکرم  رب  ار  دیـشروخ  ناکدوک 
کچوک یناوراک  تسادخ ، نید  تبرغ  هنیئآ  هک  کچوک  یناوراک 
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.زاهج یب  ییاه  بکرم  نیگنس ، ییاهریجنز  قیمع ، ییاه  مخز  اب  کچوک  یناوراک  كاچ ، دص  ییاه  هنیس  اب 

نوخ تقیقح  دزیر ، یم  مه  رد  ار  دـیدرت  طاسب  دـنایامن ، یم  ار  قشع  تمکح  دـنک ، یم  ریـسفت  ار  اروشاع  خرـس  زار  ناوراک ، نیا 
.دنک یم  دایرف  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

نیرت هنابیرغ  تشونرـس ، نیرت  هنامولظم  نوخ ، نیرت  خرـس  باـتزاب  تسا ، خـیرات  هعقاو  نیرت  تخـس  راـشتنا  لوؤسم  ناوراـک ، نیا 
.تقیقح

.دوارت یم  ناوراک  یمخز  رجنخ  زا  هک  تسا  يدازآ  دایرف  تراسا ، نک ! راوس  ناش  یسک  یب  ياه  بکرم  رب  ار  دیـشروخ  ناکدوک 
هنیـس رد  ار  ملاع  ياهدرد  مامت  هک  یناوراک  قطنم  رد  تسا ، تداـشر  ریـسفت  تسا ، تداهـش  دادـتما  تسا ، تّزع  يامیـس  تراـسا 

.تسا هداد  اج  شموصعم 

یجنپ هجیدخ   / ماش تمایق 

ماش تمایق 

یجنپ هجیدخ 

شیاه يزور  هریت  مامت  اب  ماش ، .تسا  هتسشن  راظتنا  هب  ناتیور  شیپ  تبیصم  ایند  کی 

.شیاه مغ  مامت  اب  ماش 

نیمزرـس هب  هدیـشک ! ـالب  هلفاـق  .دیـسر  دـهاوخ  دوخ  جوا  هب  راـید  نیا  رد  ناـت  یناـشیرپ  تیاـکح  دوشگ ! شوغآ  امـش  يارب  ماـش ،
.دیدمآ شوخ  اه  یگراوآ 

تسا ماش  اج  نیا  .دیدمآ  شوخ  مغ  يداو  هب  تداهش ! هلیبق  ناگدنامزاب 

.دید دیهاوخن  نامیا  زا  ییاپ  در  كاخ ، نیا  رد 

دراد جاور  یمدرمان  كاخ ، نیا  رد 

.دنشورف یم  چیه  هب  ار  یگنادرم  ماش ، ياهرازاب  رد 

.دنراگنا یم  ندینشن  هب  ار  دوخ  دنونش و  یم  .دننز  یم  ندیدن  هب  ار  دوخ  دننیب و  یم  .رک  دنروک و  همه  نیمزرس ، نیا  نامدرم 

.امن ناسنا  ياه  گرگ  نیمزرس  تسا ؛ ماش  اج  نیا 
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.تسا مومسم  راید ، نیا  ياوه 

هدروخ مقر  مغ  رجز و  اب  شا  هظحل  هظحل  تسا ، ...  خیرات  هایس  ور  نیمزرس  نیا 

 ... دینک هدامآ  تبیصم  يارب  ار  دوخ  دیسر ...  دهاوخ  جوا  هب  راید  نیا  رد  نات  یناشیرپ  تیاکح 

هدوشگ شوغآ  ناتیارب  دیزی ، رصق 

 ... دراد همادا  امش  ناحتما  زونه 

، دیشاب نادند  نارزیخ و  بوچ  دهاش  تسا  رارق  دینک ؛ توعد  ربص  هب  ار  ناتنامشچ  دیشاب ، روبص 

! تسین بیجع  دنکشب  ار  نامسآ  تشپ  ارجام ، نیا 

! تسین بیجع  دنکفایب ، تانئاک  رب  هزرل  رگا  رارق  یب  نالفط  هیرگ  يادص  تسامش ...  يور  شیپ  ماش  هبارخ  ...دیشاب !  روبص 

! تسین بیجع  دزرلب ، ادخ  شرع  رگا  قبط ، رد  هدیرب  رس  يارجام  زا  هک  دیتسیاب  مکحم 

ماش اج  نیا  زاورپ ! هلیبق  ناگدنامزاب  هداتسیا ! يداش  هلهله و  هب  ار  ناتدورو  هتـسشن و  امـش  راظتنا  هب  شیاه  يزور  هریت  مامت  اب  ماش ،
! نات ینامسآ  تلاسر  زاغآ  امش ! جورع  هطقن  تسا ؛

همادا امـش ، تراسا  دـنب  دـنب  ماش ، هظحل  هظحل  هتـشگن ، متخ  رهظ  هب  اروشاـع  .دراد  همادا  زونه  ـالبرک  .هدیـسرن  ماـمتا  هب  زونه  هّصق 
.تساروشاع

.دیشوج دهاوخ  ماش  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  نوخ 

.درک دهاوخ  تمایق  ماش  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  نوخ 

.دنام یمن  دکار  زگره  مالسلا ، هیلع  نیسح  نوخ 

مادقا ینارماک  دمحم   / بنیز نابز  راقفلاوذ 

بنیز نابز  راقفلاوذ 

مادقا ینارماک  دمحم 

ناگتفخ هب  ار  باتفآ  نینوخ  شـشخرد  داتـسیا و  یم  اهدایرف  زارف  رب  تسیاب  یم  بنیز  .بیرغ  ییاه  هظحل  دوب و  بیکـش  یب  یبش 
یفاضا هژاو  نیا  دیزی ، داد و  یم  ناشن  هدیزخ  فوخ  هقرخ  رد 
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.درک یم  فذح  خیرات  سوماق  زا  ار 
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تلذ هب  ار  تداهش  هنوگ ، نیسح  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  .رگید  یمّرحم  زاغآ  تسا و  رفص  هام  لّوا 

.دنک یم  رپ  ار  دوخ  ههام  شش  ردارب  یلاخ  ياج  هیقر ، .دهد  یم  حیجرت 

نیمیس نیرز و  ياه  یسرک  عصرم و  تخت  هتـسارآ و  ناویا  زارف  رب  رتسگ ، باتفآ  دیـشروخ  ود  داتفه و  تسا و  هدرک  عولط  باتفآ 
دزوب ماش  هبارخ  بناج  زا  هک  دنتسه  ینافوت  راظتنا  مشچ  دیزی ،

.دبوک مه  رد  ار  نایماش  یلاشوپ  هوکش  ناشورخ ، یمشخ  مطالتم و  یشتآ  نوچ  و 

.َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنَم  ُّيا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  : » هک بنیز  نابز  راقفلاوذ  ِرظتنم  تسا ؛ بنیز  رظتنم  ماش ،

هداتـسیا قشمد  ياه  هزاورد  تشپ  رد  هک  دیواج  هسامح  ود  داتفه و  دوب و  البرک  ناوراک  .رگید  یمّرحم  زاغآ  دوب و  رفـص  هام  لّوا 
.دنهد خـیرات  ناشن  ار  ماش  یکیرات  ات  دـندوب  هدـمآ  دیـشروخ  ود  داتفه و  .بات  یب  ِباتفآ  ود  داتفه و  دوب و  البرک  ناوراک  .دـندوب 

ياه ندز  فد  اه و  ندز  هراقن  ات  دوب  هدمآ  البرک  ناوراک  .دشک  شتآ  هب  ار  رهـش  تواقـش  ترارـش و  ات  دوب  هدـمآ  البرک  ناوراک 
نایماش و

.فعش دوب و  قوش  زا  راشرس  هفوک ، لثم  زین  ماش  .دنک  نفد  يدبا  نیرفن  رد  ار  نایفوک 

رد .دیشک  شتآ  هب  ار  اه  نوسفا  مامت  زیت ، دنت و  يا  هلعش  نانوچ  اورپ ، یب  ابیکش و  بنیز 

کنیا دوب ، هتشاد  هاگن  ماش  ات  ار  شهاگن  رد  هتفهن  ضغب  هک  بنیز  .یلع  قشع  شتآ  شمالک  رد  دوب و  نیـسح  تریغ  شیاه  گر 
و دوب ، دنلب  اهریجنز  يادص  نیدباعلا ، نیز  ربص  تبالـص و  زا  .تفر  یم  اه  هثداح  تاقالم  هب  رارق  یب  بات و  یب  هدنبوک ، ینافوت و 

، شراد بت  نت  ره م  زا  ریجنز ، لغ و 

«. اریهْطَت ْمُکَرّهَُطی  ِْتیَبلا و  لها  َسْجِّرلا  مُْکنَع  َبِهُذِیل  هّللا  ُدیُری  اّمنِا  : » هک دش  دنلب  شدایرف  .باذم 
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نیفص گنج  عوقو 

رظن شوخ  ریما  تشپ / زا  یتنایخ  رجنخ  نیفص ؛

زا ار  لطاب  هاگولگ  نازغم ، کشخ  هک  يزور  نیفـص ؛ زور  دای  ناراـی ، زوسرپ  ياـه  هنیـس  حورجم و  ياـه  لد  رب  تسا  روآدرد  هچ 
اب ار -  ینایفس  هنهک  ینمـشد  ات  دش  رپس  تا  هتخآ  راقفلاوذ  ربارب  رد  روک ، ّتیبصع  هک  يزور  دندروآرد ، هب  وت ، ِتلادع  ياه  هجنپ 

دّمحم نید  خسم  تصرف  هّیما ، ینب  یناطیش  بزِح  ات  .دشاب  اه  ناسنا  ناور  ندولآ  لاجم  رگید ، یمد  زونه  شمومـسم -  ياه  سفن 
.دبایب ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دنریگ هرخُس  هب  ار  تّوبن  ياه  هزومآ  صاع ، رخَص و  نادنزرف  راب ، رگید  ات 

ییاه هتـشون  قرو  داد و  رـس  امالـسا » او   » دایرف ندنام ، يارب  رفُک  سپ  درک ، هّرُغ  ابیرف  يرهاظ  هب  دیاب  ار  ناشورفدـهز  هعدـخ ؛ و  ... 
ار تقیقح  بلق  هنتف ، تیرفع  درُزآ و  توخن  كوان  ار  تریـصب  مشچ  هاگ ، نآ  .دیـشکرب  ریوزت  ياه  هزین  رب  نآرق »  » ماـن هب  ار  دـنچ 

.تفر هناشن 

نونکا توعد  نآرق ، درم  هن  دننید و  لها  هن  هک  دیزاتب  نآ  رب  هدنامن ، یقاب  شیب  یمد  مصخ ، سَفَن  زا  هک  دـیرگنب  : » يدروآرب دایرف 
، دنا هدرک  هدارا  ار  لطاب  نآ  زا  هک  تسا  یّقح  نخس  ادخ ، مکح  هب  ناشیا 
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فک و هب  غیت  دنتفرگ و  شیوخ  مشخ  هربنچ  رد  ار  وت  ناشیدنا ، جک  گنرین .» گنهآ  رب  رگم  دـنا ، هتـشارفین  رب  ار  ادـخ  باتک  نانیا 
.دنتشادزاب تا  یهلا  رما  ندناسر  ماجنارس  هب  زا  دندرک و  دیدهت  تنتشُک  هب  ناهد ، هب  فک 

هرهچ رب  گرم  درگ  میتسیان ، زاب  راکیپ  زا  رگا  : » هک دمآرد  ثعـشا ، يدنِک ، لد  هیـس  نآ  موقلح  زا  راب  نیا  هقرفت ، شو  لاّجد  يادن 
، نادنزرف نانز و  دور و  یم  نایم  زا  اه  تمرُح  دنیشن و  یم  برع  نامدود 

.دنکآ شیوخ  نابز  رهز  زا  ار  تناج  دنکارپ و  ار  تنارای  نینچ  و  .دنیآ » یم  راتفرگ  یتخب  هریت  هب 

نوخ هب  رگید  يزور  ار  شیوخ  هنیک  گندـخ  ات  تفای  هرابود  یلاجم  تشگ و  اهر  یهلا  ماقتنا  تسد  زا  ناـگراوخ ، رگج  نادـناخ 
دندیطلغ و رد  نآ  هب  اعدم  رپ  نانطاب  روک  هک  هدرتسگ  دوب  یماد  ْلْدنُْجلا ،» ُهَمْوَد   » .دـنک و نیگنر  مالـسلااهیلع  ارهز  نادـنزرف  كاپ 

دولآ سوه  لاگنچ  ریسا  دنتخورف و  شیوخ  يرگن  هتوک  تقامح و  هب  ار  ناناملسم  فرش  تزع و  هک  نآ  زج  دندماین ، نوریب  نآ  زا 
.دندش نایوما 

هدروآ دورف  رس  هرامه  يا  هدنروآ ، نامیا  نیتسخن  زا  ار  وت  دنتـسب ، رفک  تمُهت  ار  وت  هاوخ ، تیمکح  ناگداداو  نامه  هنایم ، نیا  رد 
! ادخ لامج  لالج و  ناتسآ  رب 

ییابیکـش ولگ ، رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راـخ  وـت  اـّما  دوـب ، روآرجز  یـسب  ماـش ، رگ  هسیـسد  دنخـشین  تا ، هنادـنمدرد  هاـگن  شیپ 
.يدیزرو

زا دـتفا و  یم  تُّما  ناج  هب  یتفآ  نوچ  يرگ ، يرـشق  ینیب و  هتوک  هنوگچ  درگنب  کین  هک  یتخومآ  خـیرات  هب  اّما  يدرک ، ییابیکش 
.دزاس یم  لّدبم  دومج  نَفَع  بادرم  هب  ار  هشیدنا  يراج  لالز  دراذگ و  یمن  یقاب  یُهت  یبلاق  زج  تعیرش ، يابوط  هرجش 

داحلا و هنوگچ  رفک ، نامیا و  ياه  هاگزیرگ  رد  ینک  راکـشآ  تیرـشب  هب  ات  يدرک  راومه  دوخ  ناج  رب  ار  نابـصعتم  تبحـص  جـنر 
.دراد یم  اور  ار  ناشنیرفن  دنک و  یم  دادترا  هب  یمَر  ار  نادرم  نیرت  ییادخ  هناقفانم ، دزارف و  یمرب  نید  مَلَع  هقدنز ،

! درم گرزب  يا  وت  يدوب  مولظم  هچ  و 
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انیس نبا  دلوت 

هراشا

هبنش جنپ 

نیدرورف 1383  6

رفص 1425  3

Mar. 24  . 2004

نابزرم ریما  !/ يدمآ شوخ 

دـش یتخرد  دیـشوج و  رهن  ءاروام  لها  یکدوک  ياه  مشچ  رد  هک  يزار  تسوت و  ياه  تسد  زا  میریگب ، افـش »  » رگا وت  نوناق »  » هب
.دراد ناهج  یملع  ناکرا  لک  رب  يا  هیاس  هک  روآراب 

؟ يدنازومآ یتخومآ و  یتخوس و  راو  عمش  هک  يدید  هچ  نتخومآ  هنیآ  رد  وت  غیرد ...  یب  ملع  يا  هنادواج ، مان  يا 

يا هیداب  .درکن  شمارآ  مه  قشع  یّتح  و  نافرع ، هقف ، قوقح ، یکشزپ ، تأیه ، تانئاک و  هک  دوب  انیس  روپ  دوجو  رب  یشتآ  لاس   58
.تخادرپ یم  شنیرفآ  رد  ّربدت  یتسه و  ناکرا  رد  یفاکشوم  هب  ملظ ، غیت  لهج و  متس  زا  روجنر  ییاپ  اب  وا  هک  دوب 
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یم هکت  هکت  ار  نیمز  ناریا  نت  هک  ییاه  مخز  هتسخ ! تشاذگ ؛ یم  كاخ  نیلاب  هب  رس  نادمه  رد  هک  زور  نآ  دوب  هتسخ  انیـس  روپ 
درک یم  يزور  دای  زیچ ، همه  زا  هتسخ  دوب و  هدنازوس  ار  وا  حور  درک 

.دش شیاه  مشچ  ياریذپ  نیمز ، هک 

داب وت  نآ  زا  ایند  ردام ! يدمآ  شوخ  - 

.دوب دهاوخن  یسک  نآ  زا  زگره  ایند  تسناد  یم  وا  و 

ار نتفر  تساوخ و  یمن  دوخ  دادـجا  هویـش  هب  ار  ندـنام  اّما  .لضف  لـها  یناـمدود  زا  دوب و  هللادـبع  رـسپ  .دـنداهن  ماـن  نیـسح  ار  وا 
يا هماج  چیه  ادخ ، هدنب  ...دوب و  هدـش  نوریب  دوب و  هتـسشن  وا  نت  رب  اهراب  يریزو ، يریما و  هماج  هنرگو  دوب ، هدرک  دوخ  يامنهار 

.تشادن تسود  وا ، رد  دبعت  رکفت و  قلخ و  هب  تمدخ  زج  ار 

نامز نادنمـشیدنا  رگید  لثم  تساوخ  یمن  هک  نیا  رطاـخ  هب  طـقف  هودـنا ، ترجه و  اـه  لاـس  يردـبرد ، اـه  لاـس  دوب و  انیـس  روپ 
هک یلاح  رد  دندوب ، هدرک  ُرپ  گرزب  نادنمشناد  زا  ار  ناشیاهرصق  هک  دشاب  یلهاج  نیطالس  گنراگنر  ياهرابرد  یطوط  شدوخ ،

.دندش یم  دنلب  مه  ياه  تسد  يور  مادم  ملظ ، لهج و  دسح و  زا  دوخ 

هلولو دش ، یم  وا  بیـصن  تغارف  يا  هظحل  رگا  یّتح  هک  هنوگ  نآ  درکن ؛ اهر  ار  وا  گرم  زور  ات  هک  دش  یتکرح  زاغآرـس  نتفر ، و 
یم شلد  رد  هک  ار  ییاهدیـشروخ  هک  اج  نآ  ات  تفر  یم  زاب  دـناشک و  یم  نتفر  هب  ار  وا  ریزگاـن  يروش  داـتفا ، یم  شناـج  رد  يا 

یثاریم نتفر ، دنشاب و  شیامنهار  دندیبات ،

 ... تسا هداهن  ام  يارب  انیس  روپ  هک  تسا 
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تافو 

هراشا

هبنش

نیدرورف 1383  8

رفص 1425  5

Mar. 27  . 2004

ینوطالقس میرم  / مخز هجنکش و  یسوب  ياپ  ات 

؟ هیقر وک  تیاه  هراو  شوگ 

؟ تسا یلین  تتروص  ارچ 

؟ دنهد یم  شتآ  يوب  ارچ  تناوسیگ 

؟ تسا هراپ  تنهاریپ  ارچ 

؟ تسا یمخز  تکچوک  ياه  تسد  ارچ 

؟ دندوبک تناوزاب  ارچ 

يراد یمرب  مدق  هتسهآ  هتسهآ  ارچ 
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دنا یمخز  تیاهاپ  رگم 

دنا هتسکش  تکچوک  ناتشگنا  رگم 

؟ يدنب یم  ار  تیاه  مشچ  ارچ 

! هیقر راذگب ، همع  ناوناز  رب  ار  ترس 

! دنبم ار  تیاه  مشچ 

تنامشچ گنر  نوخ  ناراب  ات  راذگب 

دربب ار  هایس  بش  نیا  يوربآ 

تناوزاب رب  هنایزات  ّدر  ات  راذگب 

درادرب متس  هرهچ  زا  هدرپ 

تنشور يادص  ات  راذگب 

دنک رک  ار  ماش  شوگ 

تا هنهرب  ياهاپ  ات  راذگب 

دنکشب ار  ماش  رمک 

دنازوسب هلعش  هلعش  ار  نابایب 

ترابنوخ نامشچ  قرب  راذگب 

دنزب گنچ  اج  کی  ار  نیمز 

!! وش رادیب 

! تسا هدمآ  ناوراک  رس  رب  هچ  نیبب 

! تسا هدمآ  هاگ  همیخ  رس  رب  هچ  نیبب 

! نک اشامت  ار  اه  هنایزات  اهریشمش و  صقر 
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، دنا هدش  لدگنس  اه  هچوک  ردق  هچ  نیبب 

، تسا هتفرگ  نامسآ  ردق  هچ 

! دراب یم  گرم  ردق  هچ 
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! هیقر ناشوپب  ار  تیاه  هنایزات  مخز 

ریگم نم  زا  ار  هراوهاگ  غارس  رگید 

نزن شتآ  ار  ما  هتخوس  لد  رگید 

! ناشوپب ار  تا  ینوخ  ياه  بل 

تسا ماش  اج  نیا 

اه یتمرح  یب  ماش 

اه هسیسد  اه و  گنرین  ماش 

جنر روآ  تلاسک  ماش 

یناشیرپ یتخبدب و  ماش 

اه قالش  اهریجنز و  ماش 

تبیصم تمهت و  ماش 

زادنا گنس  ياه  ماب  رهش 

مانشد ياه  هچوک  رهش 

میا هدمآ  هجنکش  یسوب  ياپ  هب  ام 

میا هدمآ  هنایزات  یسوب  ياپ  هب 

دنونشب اه  شافخ  ار  تیادص  ات  راذگم 

دننک هرامش  ار  تیاه  مخز  راذگم 

! هیقر دبنم  ار  تیاه  مشچ 

! نازوسم ارم 

؟ هیبنیز ّلت  زا  ای  مریگب  ار  تغارس  ماش  ياه  هبارخ  زا 
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؟ هاگلتق يدوگ  رد  ای  منک  تیوجتسج  ناریسا  ناوراک  رد 

ریز ناریسا ، ناوراک  رد  مه  دنتـسشن و  نوخ  ياشامت  هب  ار  هیبنیز  ّلت  مه  دندرک و  تبایز  ار  ماش  ياه  هبارخ  مه  وت ، ياه  مشچ  هک 
دنتسیرگ نوخ  گنس ، هجنکش و  ناراب 
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تسا رتابیز  وت  هناکدوک  هاگن  زا  البرک 

ار هاگلتق  يدوگ  مه  وت  ياه  مشچ  هک 

ار هاگ  همیخ  ندیشک  شتآ  هب  مه 

ار نادیهش  هراپ  هراپ  ندب  رب  هنایزات  مه 

دنتسشن اشامت  هب  ار  تمهت  ریجنز و  مخز  مه  و 

! هیقر دنبم  ار  تیاه  مشچ 

دنا هدروآ  ریشمش  قالش و  ینامهیم  هب  ار  ام 

دنا هتخادنا  هار  هب  هیرگ  نوخ و  نشج  نامیارب 

دنا هداد  بیترت  تمهت  مانشد و  سلجم 

دنا هدناشن  نوخ  هرفس  رس  رب  ار  ام 

دنا هدمآ  ناملابقتسا  هب  گنس  اب 

دنا هتفرگ  ناملیوحت  هنایزات  اب 

هک مناوخب  گنس  مادک  شوگ  رد  ار  وت  تبیصم 

.دنکشب هرذ  هرذ 

! هلاس هس  ربوص  يا 

وت یظفاحادخ  هک 

دیبوک اه  هداج  رب  ار  ماش  نامسآ  رس 

ار نیمز  ِیناشیپ  ناوختسا  و 

.درک هتشر  هتشر 

وت یظفاحادخ  هک 
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درک ایرد  نت  رب  گرم  نهاریپ 

تسا هدش  ملاع  ریگ  نابیرگ  وت ، هودنا 

محر یب  ياه  هنایزات  همعط  يا 

هودنا هتفرگ  رُگ  ياوه  يا 

قشمد قیاقد  شفنب  يا 
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ییاضر هدیمح  / یپایپ ياه  متس  ِرهش 

هرعن هک  نانچ  نآ  دـیچیپ  دـهاوخ  مه  رد  كاخ  تس ، ینمـشد  نوزومان  گنهآ  تیادـص ، درمان ! هشیمه  ات  ياهراوید  يا  ماـش ! يا 
ینز یم 

كاخ رب  دشک  یم  هلعش  هک  تسا  مّنهج  ياه  لادوگ  تیاه  مشچ 

.خلت ییاه  هثداح  نتسبآ  تس ، یخزود  تیاوه 

راهب نارازه  اه ، هناـیزات  ياـج  زا  ادرف  هک  ار  یپ  رد  یپ  ياـه  هناـیزات  نیا  نزب  رت  مکحم  نایـصع ! ترارح  رد  هدـیچیپ  يا  ماـش ! يا 
دنبوک یم  رس  مرش  ِناریو  ياه  هراوید  رب  هک  تس  یکیالم  هاگمارآ  تیاه ، هبارخ  .دز  دهاوخ  هناوج 

دنک یم  ناریو  هک  تسا  یخزود  دابدرگ  تخاتسگ ، ياه  مشچ 

ياه قالش  اب  هدمآرب ، ماین  زا  ياهرجنخ  اب  يدمآ ، نامزاو  شیپ  هب  شتآ  زا  ییاه  مشچ  اب  هسیـسد ، نارازه  اب  يدمآ ، نامزاوشیپ  هب 
محر یب 

.دیچیپ دهاوخ  دوخ  رد  ار  نامتیمولظم  كاخ ، نیا 

میا هدمآ  ربص  رهش  زا  دیرب ؟ یم  اجک  هب  ار  نامیاه  هواجک  .سیلبا  روانش  نوخ  رد  ياه  هجنپ  هتخادنا  دنمک  رهش ، ياهوراب  هب 

یم رارکت  نامیوربور  البرک  ار ؟ ناماه  هواجک  دیرب  یم  اجک  هب  دـنز  یم  جوم  نامیاه  نایرـش  ناتـسلخن  ياه  هاچ  ِدرد  زا  هفوک ، زا 
دشک یم  خیرات  هرهچ  رب  گنچ  درمان ، ياه  هجنپ  اب  ناملابقتسا ، هب  رهش ، ياه  هزاورد  هک  هاگ  نآ  دوش ،

.تسا زورید  ياه  هعقاو  رادازع  دیشروخ ، زونه 

ِياه هخاش  رب  هک  ینیب  یم  ار  ییاه  هناورپ  ِباوخ  اه ، هناریو  هتـسخ  شوغآ  رب  سپ  نیا  زا  رعـش ! نویـش و  ياه  بش  هزیـشود  يا  هآ 
.دننز یم  خی  تساسحا  ِكزان 
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تسوت هراوهگ  ماش ، ياه  هبارخ  نکن ! هیرگ 

دش دهاوخ  هتشون  خیرات  ياه  هرخص  رب  يزور  هماگنه ، نیا  ِناکرا  نکن ! هیرگ  دنا ، هدوشگ  شوغآ  تیارب  هتشرف  نارازه 

داد دهاوخ  هفوکش  رهش  کشخ  ياه  هخاش  رب  تیاه  کشا  ادرف ،

.دننک یم  تسد  هب  تسد  ار  وا  کیالم ، دنهد و  یم  جورع  نامسآ  ات  ار  يا  هتشرف  ماش ، ياه  هبارخ  ادرف 

.دنک یم  بورغ  ماش  كاّفس  ِياه  هبارخ  جنک  رد  دیشروخ  ادرف 

دهد یم  هثداح  خاتسگ  يوب  تزیربل  ياوه  یپایپ ! ياه  متس  رهش  ماش ،

دنز یم  سفن  شوماخ  يا  هبارخ  يوربور  البرک 

تسا هدرک  بوسر  تکاخ  ِذفانم  رد  بش  هچ  ره  هک  تسش  دهاوخن  ار  تا  یهایس  یناراب  چیه 

! درمان هشیمه  ات  ياهراوید  يا  ماش ! يا 

یناخ میرک  هزمح  / هتخوس ناماد  رب  هلعش 

هتخوس ناماد  رب  هلعش 

یناخ میرک  هزمح 

، ادـخ زا  اهنت  هّمع ، شیاین  دادـتما  رد  تکچوک  ناتـسد  اب  رگم  ارچ ؟ یگتـسکشلد  يرارق و  یب  همه  نیا  مرتخد ! یباـت  یب  ردـق  هچ 
! ما هتسکشلد  کچوک  يا  تا  هبارخ  شمارآ  رد  تا ، هنابش  تفایض  رد  ما  هدمآ  کنیا  يدرکن ؟ بلط  ار  اباب  ندمآ 

اب کشا ، هلبآ و  لوات ، راخ و  هزیمآ  رد  يدیشک و  یم  هآ  همیخ ، زا  رت  هتخوس  ناماد و  رب  هلعـش  هک  هاگ  نآ  مدوب ؛ وت  اب  زین  رت  شیپ 
.يدیود یم  یهانپرس ، دیما  هب  ار  نادرگرس  يارحص  نینوخ ، ياهاپ 

لمحم رب  هکچ  هکچ  تناشیرپ  ياهوم  يال  هبال  زا  نوخ  کچوک  رابیوج  هفوک ، هزاورد  نارابگنـس  رد  هک  هاگ  نآ  مدید ، یم  ار  وت 
تا هدروخ  یلیس  یناوغرا  هنوگ  اب  تا ، یناشیپ  هشوگ  زا  دیکچ و  یم 

.دش یم  هیاسمه 

کلپ اباب ، نیریـش  ياه  هّصق  اب  بش ، ره  رگم  .تسا  نتفگ  هصق  يارب  یبوخ  تصرف  تسادلی ؛ بش  زا  رت  ینالوط  بشما  ما ! هنادزان 
؟ یتسب یمن  مرن  يدنخبل  اب  ار  تنابرهم  ياه 
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! مکرتخد تشذگ ؟ هنوگچ  اباب  یهارمه  یب  رفس ، هزور  دنچ  وگب  وگب ؛ هصق  وت  بش ، کی  لاح 

.مدوتس یم  ار  تا  یئابیکش  مدید ، یم  ار  تا  يروبص  هار ، رد  .منیبب  ار  تیاه  کشا  ات  ما  هدماین  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  الاح 

تا هنوگ  گربلگ  رب  يا  هنادرمان  نیگنـس  یلیـس  ناهگان ، هک  دوب  هدرک  يزییاپ  ار  تا  هرهچ  راـهب  یگنـشت ، یگنـسرگ و  هک  مدـید 
هدز نازخ  يزییاپ و  رگید  تا  هرهچ  متسب ؛ ورف  مشچ  یمد  .تسشن 

اه هظحل  نآ  رد  رگا  شخبب  ار  اباب  مکرتخد ! .دوب  هدش  نازخ  راهب و  جازتما  یلین ، یناوغرا و  دوبن 

دوش اه  هنایزات  رپس  ات  دوبن  یتسد  درکن ؛ تا  يرای 

یلیـس ياه  هنوگ  متفرگ ، یم  تیاپ  زا  ار  اـهراخ  دـناشن ، یم  تا  یناـشیپ  رب  هسوب  لـگ  هک  اـه  بل  نیمه  اـب  مدوب ، رت  کـیدزن  رگا 
.مداهن یم  مهرم  ار  اه  هنایزات  دوبک  طخ  مدیسوب و  یم  ار  تا  هدروخ 

تواـسق ِنـشخ  ناتـسد  زا  ار  تکچوـک  ياـه  تـسد  درکناو و  شوـغآ  رتـش ، زا  نداـتفا  هماـگنه  رد  رگا  شخبب ، ار  اـباب  مکرتـخد !
.شخبب ار  اباب  مکرتخد ! .دزاس  تیاهر  دندیشک  یم  تنیمز  رب  هک  یناگشیپ 
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مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تدالو 

هراشا

هبنش ود 

نیدرورف 1383  10

رفص 1425  7

Mar. 29  . 2004

قشع راونالا  عمجم 

هب ار  ناتاه  هچوک  کنیا  دییارایب  جیاوح !» باب  تمحر و  ماما  ، » قح هدعو  نآ  دـسر  یم  هر  زا  هک  ار ؛ ناتاه  هچوک  کنیا  دـییارایب 
! زبس ِزبس  ياه  هچنغ  مامت  دنخلگ 

! دیشروخ تسا ؛ دیشروخ  زبس  روضح  ِناشفاوترپ  اهوزرآ ، دنلب  ِبارحم  هک  نیا  ار ، نامز  يابیز  هچ  ره  ياه  هظحل  کنیا  دییارایب 

! تیالو نازورف  هشیمه  تقیقح  تسا و  مالـسلا » هیلع  قداص  ِقشع  راونالا  عمجم   » هک دوش  یم  دلوتم  یکدوک  تقادص ، نامدود  زا 
، مدرم ياه  یساپسان  مامت  ربارب  و  رباص » ، » راگزور ياه  یتساران  مامت  ربارب 

.تسا مالسلا » هیلع  مظاک  »
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.تسا میلح » ، » بیاصم مامت  ربارب  و  میلع » ، » لحنی لیاسم ال  مامت  ربارب 

.تسوا ِتماما  رارسا  ِوحم  یتسه ، شتماق و  هدنمرش  یگدازآ ،

.تسوا ِیناشیپ  راونا  زا  مّرخ  تیالو ، مرح  وا و  تماما  رون  ناشفاوترپ  هنیدم ،»  » نامسآ

نهذ رد  ار  اضیب » دـی   » هرطاخ شناتـشگنا ، ِکت  کت  رون  هک  تسا  هداهن  دوجو  هصرع  هب  اـپ  يرگید  ياـسوم  تس ؛ یندوتـس  يرآ !
«، روط  » رازه شلامج ، یّلجت  ربارب  درک و  دهاوخ  ریثکت  اه  ناشکهک 

! درک دنهاوخ  يراسکاخ 

.تسویپ دنهاوخ  شمالک  تقادص  هب  اه  تونق  مامت  تباجا و  شمان  تمظع  اب  اهاعد ، مامت 

شمان تباجا  زا  يدنمدرد ، چیه  دیـشخب ! دهاوخ  نامیتی »  » ترـسح هب  ار  شیاه  تسد  رطع  میـسقت و  ارقف »  » اب ار  شهاگن  ینابرهم 
ییایربک ناتسآ  زا  بیصن  یب  يدنموزرآ ، چیه  دنام و  دهاوخن  رود 

! تشگ دهاوخن  زاب  شا  « نیمظاک »

ِیناـمهیم هب  تشهب ، یناـمیهم  هـب  درب ؛ دـهاوخ  شرع »  » یناـمهیم هـب  ار  شناریاز  نامـسآ ، و  جـیاوح » باـب   » ار شناتـسآ  دـنوادخ ،
! اهوزرآ نیرتزبس 

 - ، ار نمـشد  یتح  شا -  هناقـشاع  ياه  شیاین  ياوجن  هک  تسا ؛ دـنوادخ  ناقـشاع  عمج  رد  ماما ،»  » نیرت قشاـع  قشع و  هقلح  رس 
! دنک یم  دنوادخ  هب  ندیشیدنا  ِبوذجم 

ار وت  روضح  رطع  هنیدم ،»  » هک يا  هظحل  رب  مالس  نانیگمغ ! هنیس  زا  هدمآرب  ياه  هآ  نیـسپاو  تباجا  يا  یهلا ! نایاپ  یب  تمحر  يا 
! داد تراشب  تانیاک  هب 

نیمُهن ّتیموصعم »  » رب ار  تیابیز  مان  یهلا ، شرع  دش و  ناگتـشرف  نیدنرپ  ياه  لاب  ِزاون  شوغآ  تا ، هقادـنق  هک  يا  هظحل  رب  مالس 
! تخیوآ یبوط  هخاش 

! تریصب لالز  هنییآ  تقالخا ، مراکم  تسا و  تباجا »  » بارحم تدنمهوکش ، مان  هک  تیاده ، غارچلچ  نیمتفه »  » يا وت  رب  مالس 

« یتوسان  » ِناگدولآ کشر  ِنایم  ار  تا  یباتهم  روضح  دلاب و  یم  تا  « یتوهال  » دوجو هب  يدازآ ،»  » هک نیرت ، هدازآ  يا  وت ، رب  مالس 
! دیاتس یم 

دسح کشر و  هب  ار  هماج » هایس   » ِناگدز بش  باتفآ ، دننامه  هک  تهوکشب ، گرتس و  مان  رب  مالس 

! درک یم  همهاو  تا ، « لین  » يراج لالز  زا  میاد  ناش ، سفن  نوعرف »  » تشاد و یم  او 
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! هتسجخ زور  نیا  وت و  رب  مالس 

ياه هچوک  شود ، رب  زبس » لاش  ، » اشامت قوش  زا  باتفآ  تسا و  هدـش  تا ، « يوسوم  » ِلامج یّلجت  زا  رّطعم  یتسه ، قاـفآ  هک  يزور 
.دیامیپ یم  ار  نامسآ 

قیفوت رب  نک و  تباجا  زین  ار  ام  ینامداش  تسا ، ینامداش  راشرس  نامـسآ ، هک  کنیا  هدش ! تباجا  ياهاعد  تدوجو ، يا  ناج ! الوم 
! يازفایب تا  نتشاد  تسود 

! داب اه  لد  شمارآ  تیاشگ ، هرگ  مان  هتسجخ و  تدالیم 
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یفجن یشعرم  هّللا  تیآ  تلحر 

مادقا ینارماک  دمحم   / توربج لامج  رد  وحم 

وا ياه  مشچ  ّتقد ، هب  اه ، هقیقد  .یفجن  یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  عیشت ، ملاع  گرزب  عجرم  تاقیم  نیرخآ  دوب و  رفـص  هام  متفه 
.دندییاپ یم  ار 

.دندوب هدرک  سبح  هنیس  رد  ار  شیوخ  ياه  سفن  اه ، هظحل  .دیسر  یمن  شوگ  هب  اه  هیناث  دمآ  تفر و  زا  ییادص  چیه 

نتفکش و لالز  مزمز  زا  راشرس  ار  تدابع  بارحم  داتـسیا و  زامن  هب  شیوخ  تاقیم  نیرخآ  رد  یفجن ، یـشعرم  نیدلا  باهـش  دیس 
قه قه  داد و  یم  زاورپ  يوب  شیاـبع  هشوگ  .مارآ  دوب و  هتـسهآ  شیاـه  همزمز  .دومن  لـصو  يوب  روضح و  قوـش و  رطع  زا  زیربـل 

يوب شی ، ياه  هیرگ 

.ار لصو 

دوب و شیاین  تدابع و  رد  قرغ  دوب ، هدرک  فیلأت  تیبرت و  سیردـت و  فرـص  ار  شیوخ  داقتعا  نامیا و  زا  لاـس  داتـشه  هک  يدرم 
.توربج لامج  رد  وحم 
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نتـشیوخ نیرید  نیریـش و  يایؤر  هراـبود  نتفاـی  شیوزرآ ، نیرخآ  دـیاش  تساوخ ؟ یم  هچ  تسود  زا  تفگ و  یم  هچ  شیوخ  اـب 
.دوب

.دوب شوپ  زبس  یناراب  روبع  نآ  هار  هب  مشچ  دیاش 

.زادگ نآ ، شخب  نایاپ  دوب و  زوس  ششیاین  زاغآرس 

راتفگ نآ  ادـص و  نآ  کنیا  .دوب  هدیـسر  رـس  هب  وا  رمع  قلطم ، تقیقح  يوجتـسج  رد  دوب و  هدـیرخ  شیوخ  ناج  ياـهب  هب  ار  درد 
.دوب هدروآ  رطاخ  هب  ار  شیوخ  هدشمگ  غیلب ، حیصف و 

نیا تساوخ  یم  .ار  باسنا  ملع  رکف  هن  تشاد و  رـس  رب  ار  هیارد  يادوس  هن  لاـجر ، ریـسفت و  زا  هن  تفگ و  یم  مـالک  قطنم و  زا  هن 
.دبایرد ار  شا  هلاس  داتشه  يوزرآ  هدرپ ، یب  دنزب و  رانک  ار  وشح  ياه  هظحل 

هخادنا هار  هب  يو  رد  يزادـگ  زوس و  نانچ  دـش و  یم  هتخیمآ  کشا ، مطالتم  يایرد  اب  دیـشک و  یم  هنابز  شنورد  رد  قوش  شتآ 
مدق هنیدم  ياه  هچوک  رد  کشا  نوچ  رایتخا ، یب  هناقشاع و  هک  دوب 

تساوخ یم  اّما  دوب ، هداهن  رس  تشپ  ار  يزارد  لوط و  هار  .درک  یم  همزمز  ار  عادو  هیثرم  دز و  یم 

ياه هرجح  رد  وا  ییادیش  دهاش  هک  ییاه  کشا  درادرب ؛ کشا  هب  هدایپ ، ياپ  اب  ار  شیاه  ماگ  نیرخآ 

مق دوب و  فجن 

دندوب وا  ییاهنت  ياه  هظحل  هارمه  هک  ییاه  کشا 

دندوب هداتفا  كاخ  هب  شدیتاسا  رضحم  رد  وا ، ياپ  هب  اپ  هک  ییاه  کشا 

دندوب هدید  ار  يراسناوخ » يوسوم  مساقلاوبا   » هک ییاه  کشا 

دندوب هداهن  كاخ  هب  رس  ملکتم ، همالع  ربارب  رد  هک  ییاه  کشا 

دندوب هتخومآ  یناسارخ » دنوخآ   » زا ار  تفرعم  هک  ییاه  کشا 

دندوب هتخومآ  يرئاح » میرکلادبع  خیش   » زا ار  بدا  عضاوت و  هک  ییاه  کشا 

دندوب هتخومآ  يدزی » یمکح  ربکا  یلع  ازریم   » زا ار  ملکت  هک  ییاه  کشا 

...هک ییاه  کشا 
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.درک یم  هقردب  ار  شیوخ  لد  ارماس ، بادرس  رد  نآ  اب  هک  ییاه  کشا  .دوب  هتخومآ  اهنآ  زا  يرایسب  ياهزیچ  يرآ !
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دون تسد  زا  ریذپ ، لد  مالس  کی  هناتسآ  رد  تساوخ  یم  نیدلا  باهش  دیس  دوب و  رفص 1411  متفه  هبنشراهچ ، زور  هاگ  ماش  ...و 
زا ناج  غرم  دومن و  هناور  تسا ، هداتسیا  اج  نآ  رد  ملاع  بطق  هک  یتمس  هب  ار  شهاگن  نیرخآ  .دوش  هصالخ  ییادج  لاس  شـش  و 

.نیرب دلُخ  نیشنمه  دشاب و  جوا  راوجمه  ات  دش  اهر  وا  مسج  ِسفق 

.داتسیان زاب  ندیپت  زا  زگره  وا  هدیقع  هشیدنا و  اّما  داتسیا ، ندیپت  زا  شبلق 

.داتفین بات  بت و  زا  زگره  وا  هب  قشع  اّما  داتسیا ، ندیپت  زا  شبلق 

! دندومن هقردب  کشا  اب  دنتفرگ و  شود  رب  وا ا  هنانگمغ  هچ  ناقشاع ، و 

.دمآ شیوخ  هب  ام  ياه  لد  اّما  تفر ، وا 

.دنریم یمن  زگره  اّما  دنور ، یم  ياه  هراتس  هک  دروایب : ام  دای  هب  ات  تفر  وا 
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یسراف ناملس  تافو 

هراشا

هبنش هس 

نیدرورف 1383  11

رفص 1425  8

Mar. 30  . 2004

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تمکح نایاپ  یب  يایرد 

.دوب هداهن  اپ  ییانشآ ، نوناک  هب  هتشذگ و  اه  یگناگیب  ِقدنخ »  » زا هک  ییاه  هظحل  یناملسم ؛»  » ياه هظحل  نیرتابیز  هنشت  دوب ؛ هنشت 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  یهلا -  ملع  راد  تناـما  تاـنیاک ، رخف  هک -  درب  یم  هرهب  يرهوـگ  زا  شدوـجو  رهوـج 
نانچ َناهُْرْبلا ؛ ِیتُؤی  َهَمکِحلا و  ُحَنْمَی  ِْتیَبلا  َلْهَا  اّنِم  ُناملَـس  دَْـفُنی ، ٌْزنَک ال  و  ُفَْزُنی ، ٌرَْحب ال  ُناملَـس  : » دـنیامرف یم  شا  هرابرد  ملـسو 

 ... تسا ریذپان  نایاپ  هک  یجنگ  نانُچ  نایاپ ، یب  يایرد 

هللا یلص  يدّمحم   » ِلامج باتفآ  وترپ  زا  تسویپ ، دیشروخ  هب  منبش ، ینامسج  كولس  دیسر و  هنیدم  هب  هللا  همحر  ناملس  بانج  ... 
شنابز ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوفطصم  لامک  وترپ  زا  دش و  يدّمحم »  » مه ناملس  ملسو ،» هلآ  هیلع و 

دیدرگ ینافرع » قارشا   » زا هدنکآ  شلد  و  یهلا » تمکح   » هب ایوگ 

ص:80

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ مالـسلا -  هیلع  یلع  نبدّـمحم  ترـضح  يوبن  مولع  رقاب  ار -  شدوجو  رهوگ  هک  دـیدرگ  تفرعم »  » ِدرونایرد صاّوغ و  ناـنچ 
: دنیاتس یم 

هدنکآ شلد  تسا ؛ ریذـپان  نایاپ  هک  ایرد  نانُچ  ِْتیَْبلا :» َلْهَا  اّنِم  َوُه  ُحَْرُنی و  ٌرَْحب ال  َوُه  َو  رِخالا ؛ َْملِْعلا  لَّوَْالا َو  َْملِْعلا  ُناملَـس  َكَرْدَا  »
.دشاب یم  نیرهاط  تیب » لها   » ام زا  وا  و  دوب ! نیرخآ  تسخن و  ملع  زا 

مـسج رگ  هراظن  مّسبت ، دوهـش  رد  هللا ، همحر  ناملـس  لاّیـس  حور  دنتفرگ و  یم  جوا  ریبکت  تازاوم  هب  مالـسلا  هیلع  الوم  ياه  تسد 
دیشروخ هوکـشب  نیـشتآ و  نوناک  هب  هار  منبـش ، نوچ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایانع  هیاس  رد  هک  یمـسج  دوب ؛ شیوخ 

شا ینیشن  مه  دنموزرآ  قاتشم و  تشهب ، هک  دیسر  يزاین  یب  زا  يا  هلحرم  هب  .درب 

.دندش وا  ینامسآ  دنلب و  مان  رگ  شیاتس  ناگتشرف ، و 

هب يداو  شهاگن  رد  بولطم ،»  » هب ندیـسر  قوش  داهن و  بل »  » هار رد  ار  شیوخ  شالت  ماـمت  تفرعم !»  » يا هعرج  هنـشت  دوب ؛ هنـشت 
! تفرعم ناشوج  هشیمه  همشچرس  هب  هنیدم ؛»  » هب دیسر  ات  دش ؛ رت  نوزفا  يداو 

! دراپسب نیقی  یگنارک  یب  هب  ار  دیدرت  هتسب  مجح  ات  دریگرب ؛ لد  هنییآ  زا  رابغ  ات  هشیدنا ، نیرت  بان  هنشت  دوب ؛ هنشت 

خلت ياه  هبرجت  ناشندید ، يارب  هتشگرس ، يا  هناورپ  لثم  و  مامشتسا ؛ لزا  زا  ار ، ناشدوجو  رطع  هک  یناسک  رادید  هنشت  دوب ، هنـشت 
.دوب هدومزآ  ار  رفس 

.ددرگ دنم  هرهب  تیالو » تّوبن و   » يایاطع زا  رون ،» یلاها   » رانک رد  ات  ینامسآ ، ياه  هرفس  هنشت  دوب ؛ هنشت 

نیرخآ يافـص  هب  لد  دیـسر و  تفرعم »  » هچوک نیمتفه  هب  هبرجت »  » ِنادیم تفه  زا  قشع ،»  » رهـش تفه  زا  تریح ،»  » يداو تفه  زا 
تمرح نیقی ، رطع  زا  هدنکآ  شلد  درپس ! نیقی »  » ِلزنم لزنم ؛

دنموزرآ یقاتـشم ، قوـش  هب  تشهب ، دـیزگرب و  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ِناتـسآ  ِيراوـجمه 
! دش شا  ینابزیم 

، زور نآ  مارتحا  هب  نیادم ،»  » ِنامسآ دنتفرگ و  یم  جوا  ریبکت  تازاوم  هب  مالسلا  هیلع  الوم  ياه  تسد 
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.دوب هودنا  زا  هدنکآ 

دنسرخ هشیمه ، زا  رت  مّسبتم  هللا ،» همحر  ناملس   » ِمارآ هرهچ  تشاد و  هنابیرغ  ییاوجن  مالـسلا ، هیلع  الوم  هودنا  زا  راشرـس  ياه  بل 
.دوب مالسلا  هیلع  الوم  روضح  زا 

؛ دندرک یم  عادو  هللا ، همحر  ناملس  ترضح  یتوهال  ِمسج  اب  اه ، کشا  نازیر  هراتس  یناراب و  ياه  هاگن  رولبت  رد  هتـشرف  جوف  جوف 
.تسا دنوادخ  يایلوا  راوازس  هک  هنوگ  نامه  فرگش ! رایسب  یعادو 

! نیگمغ نیمز  نیگمغ ! نامسآ 

، ... دوب هدوشگ  شوغآ  هللا ، همحر  ناملس  هب  ییوگدمآ  شوخ  يارب  هک  یتبرت  دوب و  مالسلا  هیلع  الوم  ياه  تسد 

! داب شا  یتشهب  كاپ  مسج  ینامسآ و  حور  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و 

يدمحا ناخ  دوواد  / یقرش هودنا  اب  يدرم 

یقرش هودنا  اب  يدرم 

يدمحا ناخ  دوواد 

ای .تخیر  ورف  تبلق  هب  ییایرد  قشاع  نایرپ  بلق  زا  قشع ، دورـس  يدش ، یمرب  تشد  هب  ایرد  زا  هک  یماگنه  ایرد ، يوس  نآ  دیاش ،
هک ماگنه  نآ  هن ! ای  .یتفایرد  نیتسار  تشدرز  مرگ  سفن  زا  ار  دـمحم  قشع  داز ، ار  وت  ادزماروها  هانپ  رد  تردام  هک  ماگنه  نآ  هن !

.داتفا تا  هنیس  رد  دمحم  قشع  روش  دناوخ ، یم  کین » رادرک  کین و  رادنپ  کین ، راتفگ   » اب ار  تردام  دقع  هبطخ  دبوم ،

«! هب زور   » تندوشگ مشچ  دوب  يا  هظحل  شوخ  دوب ، هچره 

یم هار  زا  يزور  ار  ترارق  یب  هشیدـنا  ایآ  هک  نیا  هشیدـنا  رد  وت  دوب و  راهب  .تشاذـگ  یمن  تمارآ  هظحل  کـی  تا  یقرـش  هودـنا 
.دوب هدناشک  تا  يرارق  یب  هب  هک  يرارق  نتفای ؛ شیناوت  اجک  رد  هک  زبس  يرواب  هشیدنا  رد  وت  دوب و  راهب  نیراهب ؟ طاشن  دسر 

دوب هدرک  ادج  هک  راگنا  ار  وت  مطالت و  رپ  دوب و  نیریش  تهودنا ،

رت شیپ  .تشدرز  شیاتـس  ندـناوخ و  درو  هب  دوب  هتـسشن  دـبوم  يدـشرب ؛ هدکـشتآ  هب  رابیوج  زورون و  لگ و  گنهامه  يداـش  زا 
ظای ینیبب  دبوم  ناوناز  موهفمان  میلست »  » رد ار  تشمارآ  دیاش  ات  یتفر 

.شتآ ناصقر  ياه  هلعش  رد  ار  ترارق 
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يوس نآ  .دوب  وس  نآ  وت  رارق  هک  ارچ  شتآ ؛ رارق  یب  یگدنـصقر  رد  هن  دبوم و  مهبم  هرهچ  هدیمخ و  ناوناز  رد  هن  دوبن ؛ يزیچ  اما 
! قشع هب  يرذگب  هک  ایرد  زا  یسر و  یم  ایرد  هب  يرذگب  هک  ناتسهوک  زا  اه ؛ بآ 

ار تنامسآ  ات  زیخرب  : » داد یم  نامرف  وت  هب  ینامـسآ ، شورـس  اب  هک  ایوگ  دوب  اروها  .تخادنا  يزاوآ  تیاه  شوگ  رد  راگنا  یـسک 
، هاوخ مارآ  زیخرب  .مییارایب  ناـمیا  غولب  اـب  ار  تلد  مینک و  هنز  شتآ  ار  تروش  اـت  زیخرب  .راوتـسا  ياـه  ناوراـک  اـب  مینک ، هشوت  هر 

مارآ زیخرب  .درم  یهاوـخ  هظحل  نیرتـهب  رد  تسیز و  یهاوـخ  زور  نیرتـهب  هب  يدـش و  هداز  زور  نیرتـهب  رد  یتـسار  هب  هـک  زیخرب !
! زیخرب هاوخ ،

یلزنم دـناوتب  یکاـخ  مسج  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  شناـج  و  يور ، دـنداهن  هار  هـب  دنـشک ، ار  وا  ناـمرف  گـنرد  هـک  نآ  یب  شیاـهاپ 
...تقیقح راوتسا  ياه  ناوراک  رد  مینک ، هشوت  هر  ار  تنامسآ  ات  زیخرب  راب  نیا  ...دوب  هدیسر  قشع  میسن  یلاوح  هب  دوخ  دنامیپب ،

.تسا هدرک  شا  هناوید  رای ، رادید  روش  .دوش  یم  دراو  هنیدم  هب  ییاروها  یقوش  یقرش و  هودنا  اب  يدرم 

دمحم .تسا  هدـنام  راـگدای  هب  شنامـشچ  رد  یتـسه  زار  هک  یـسک  دـنیوا ، ناـمرف  هب  شوـگ  هـمه  هـک  یـسک  تساـجک ، دـمحم  »
.تسوا ناتسد  رد  میاهدرد  همه  نامرد  يوراد  شوخ  هک  نآ  تساجک ؛

هب یقیقح ، راسگهودنا  شوغآ  رد  شا  یقرـش  رارق  یب  هودـنا  دـبای و  یم  مارآ  دوش و  یم  ناملـس »  » دـسر و یم  دّـمحم  هب  هبزور » »
.ددرگ یمرب  يداش 

ره زا  هشیمه و  يارب   ) ار یکاپان  هک  تساوخ  دنوادخ  هک   » تیب لها  زا  یکی  دوش ؛ یم  رون  نادناخ  زا  دـسر و  یم  دـمحم  هب  هبزور 
تشذـگ و شیوخ  زیچ  همه  زا  تقیقح ، یکاپ و  لابند  هب  هک  ارچ  دـش ؛ زیزع  ناملـس  دـنادرگ .» ناـشکاپ  دـیادزب و  اـه  نآ  زا  زیچ )

كاپ ناور  رب  دورد  سپ   » .دش رای  راید  یهار 

«! كاپ تیب  لها  رب  مالس  شا و  قشاع 
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ناریا یمالسا  يروهمج  زور 

هراشا

هبنش راهچ 

نیدرورف 1383  12

رفص 1425  9

Mar. 31  . 2004

مادقا ینارماک  مرکا  / اه لد  بالقنا 

.دنک یم  كاپ  ار  شباوخ  زا  رپ  ياه  کلپ  تشپ  نامسآ ،

.مالسا ِبالقنا  تساه و  بلق  بالقنا  ِزور  زور ، .هتشذگ  تعیبط  راهب  زا  زور   12

شیوخ هدینت  ياهرات  رد  ار  داسف  ِرابگرم  توبکنع  دـنازوس و  شدوخ  لاذـتبا  هرارـش  رد  ار  يولهپ  هتـشامگ  ِتموکح  هک  یمالـسا 
کشخ و ِنابل  رب  ار  يداش  ياه  هدنخ  هک  یمالسا  .درک  دوبان 

.دنادرگزاب نهیم  ِكاخ  ِكانشطع 

.درک هدنز  اه  تلاصا  نیمزرس  رد  ار  یهلا  ِزاجعا  رگید ، راب  کی 

.درک تبث  مدرم  هدروخ  مخز  ِخیرات  رد  ار  ملظ  هناروابان  ِتسکش  رگید ، راب  کی 
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.تخیر ورف  ار  ملظ  رادیاپان  ِعافترا  رگید  راب  کی 

مگ نیگن  نیا  مالسا -  هوکش  دمآرد و  زازتها  هب  نطو  ِنامسآ  رد  يزوریپ ، مچرپ  .دنا  هتـسشن  هرابود  ینتـسیز  هبرجت  هب  همه  کنیا 
.دش هتخانش  تیمسر  هب  اه  بش  بلق  رد  هدش - 

.دنیارس یم  ار  ّتلم  ِيدازآ  ِگرتس  هسامح  هشیمه ، زا  رت  قاتشم  نازوس ، ياه  هرجنح 

.تسا هدرک  ُرپ  ار  اج  همه  بالقنا  ِدنخبل  ِهوکش 

.یگدازآ يدازآ و  ِراگدنام  ياهاجه  زا  تسا  رپ  اه  تسد  ِلوکشک 

.تسا هتخود  نامیا  دیما و  ياه  قفا  هب  ور  اه ، مشچ  هتفکش و  نامیا  ياه  هناوج  ّتلم ، ِياناوت  ِناتسد  رد  تسا و  نیدرورف  هدزاود 

.میناسرب یگدنلاب  هب  ار  شتلاصا  هشیر  هشیر  میزاس و  روراب  ار  بالقنا  ِياهرواب  هرطق  هرطق  ات  تسام  رب  زورما ،

.میریگ یم  يدازآ  زا  ار  شیوخ  ِتلاصا  میبالقنا و  ِلسن  زا  هک  ام  رب 

ص:85

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


رسای رامع  تداهش 

رظن شوخ  ریما  / لسع زا  رت  نیریش  تداهش ؛

.تخات یم  نادیم  نآ  يوس و  نیدب  تشاد و  یمرب  ماگ  کبس  اّما  دیشک ، یم  شود  هب  ار  قارف  رمُع  کیراب  درمریپ ،

.دش دهاوخ  یتشهب  ياه  هلال  يوب  زا  راشرس  شناج ، ماشم  هک  دییاپ  دهاوخن  يرید  تسناد ، یم 

.نوزفا ییابیکش ، زارد  نایلاس  رب  یتعاس  دریگ ، شوغآ  رد  ار  لاصو  دهاش  ات  تسیاب  یم  ربص  یکدنا 

.دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  ماجنارس ،

زا هلـسلس  ییوگ  دز ، یم  غیت  نانچ  دـمزر و  یم  قح ، باکر  رد  نونکا  تسا و  مارآ  قداص  يرواب  هب  شلد  هک  دوب  نآ  زا  دونـشخ 
.دفاکش یم  ار  حور  نادنز  ياهراوید  ای  دلسگ ، یم  شیوخ  ریسا  ِناج  ياپ  تسد و 

* * *
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نیا اّما  تفات ! یمرب  ار  اه  غاد  اه و  هنایزات  دناوخ و  یم  ار  ادـخ  وا  هک  هاگ  نآ  رـسای ، راّمع  رازآ  رب  نایـشیرق ، دـندوب  صیرح  هچ  و 
هتفرگرب رفک  نامک  رهاظت ، رپس  سپ  زا  دوب و  هتسب  هرهچ  رب  قافن ، باقن  دوب و  هدرک  نت  رب  نید  سابل  ریوزت ، هب  زورید ، نمشد  راب ،

.دنکفا یم  تقیقح  بلق  هب  ار  شیوخ  هنیرید  هنیک  ياهریت  دوب و 

تیار نیا  دض  رب  هکرعم  هس  رد  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  تسیرگن ، یم  ار  ماش  هاپـس  مچرپ  رامع ، ذـفان  ياه  مشچ 
رس رب  زورما  میدز و  یم  نآرق  لیترت  رب  ار  امش  يزور  ما ؛ هدیگنج  نیگنن 

نایرع و یتسرپ ، تب  كرـش و  هک  ییاهزور  قدنخ ، زور  دُُحا ، زور  ردـب ، زور  تفگ ؛ یم  تسار  و  .میگنج » یم  امـش  اب  نآ  لیوأت 
زور زورما ، دوب و  هتخآ  غیت  یهاوخادخ  دیحوت و  يور  هب  اراکشآ 

، لطاب قح و  دربن  رد  ناشیروالد  يارب  ...و  رامع  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نایفـسوب  لهجوب و  ناـثراو  ِماـقتنا  دوب ؛ ماـقتنا  زور  نیفص ،
.تلادع هار  رد  ناشیدرمیاپ  يارب 

.دُرب یم  موجه  خزود  نایهار  فص  هب  نانچمه  اّما  زیر ، قرع  دوب و  ماک  هنشت  دیمزر ، نادیم  رد  يدنچ  درمریپ ،

.تسشن وا  يولهپ  هب  هیداعلاوبا »  » هزین دربن ، ریگاریگ  رد 

.دنکآ ار  درمریپ  دوجو  نیریش ، يدرد 

.داتفا نیمز  رب  دش و  مخ 

رادید ار  شنارای  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زورما ، ما ؛ هدوب  هظحل  نیا  راظتنا  هب  هک  تس  یهاگرید  : » دیشیدنا

« .درک مهاوخ 

.دمآ یم  تفر و  یم  شمشچ  يوس  دز ، یم  سفن  سفن  دوب ، هتفرگ  مارآ  كاخ ، رتسب  رب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  : » درک همزمز  بل  ریز  تسا ؛ هتـسشن  شنیلاب  رب  ریـش ، زا  یماج  اب  هک  دید  ار  دـشار  شمالغ ،
«. تسا ریش  يا  هعرج  ایند ، زا  تا  هرهب  نیرخآ  هک  دوب  هتفگ  ملسو 

.دیشک رَپ  تشاذگ و  مه  رب  مشچ  مارآ  .دیشون  یکدنا  درب و  بل  هب  ار  ماج 

* * *

ادـج یکـسکس » يوح  نبا   » ار شرـس  هک  دـنکارپ  یم  ینت  رب  ار  شیاهوترپ  نیرخآ  دیـشروخ ، دوب و  هدـیباوخ  هکرعم  راـبغ  درگ و 
.دوب هدرک 
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تعیبط زور 

هراشا

هبنش جنپ 

نیدرورف 1383  13

رفص 1425  10

Apr. 1  . 2004

ییازریم دیعس  دمحم  «/ تعیبط نشج  رد  »

یف ام  هِّلل  حّبـُسی   » هک دـنیوگ  یم  حـیبست  ار  دـنوادخ  تمظع  میمهف ، یمن  ام  هک  ینابز  هب  نانآ  .دـننیمز  شوماخ  ناربمایپ  ناـتخرد ،
« ...ضرالا یف  ام  تاومسلا و 

.دنناوخ یم  ار  تسود  يدبا  رکذ  شیوخ ، مئاد  همزمز  رد  ناگدنرپ 

.دوش یمن  هتسکش  یگنس  چیه  هب  هک  يدبا  يا  هنییآ  هناخدور ،

.دیوش یم  نآ  رد  وسیگ  باتفآ ، مه  دنک و  یم  انش  نآ  رد  هنابش  ِهام  مه  هک  يا  هنییآ 

! مییوگب نخس  لگنج  اب  میسن ،»  » نابز اب  میتسناوت  یم  شاک  يا 

! مینک یناوخ  بل  ار  اه  یهام  تاملک  میتسناوت  یم  شاک  يا 
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! دنک یم  نیچ  هطقن  ار  تخرد  ياهوزرآ  هک  یتقو  میدوب ، دلب  ار  بوکراد »  » نابز شاک  يا 

! میدیمهف یم  ار  ناگچروم  ِنابز  مالسلا ، هیلع  نامیلس  ترضح  نوچمه  شاک  يا 

! میدوب انشآ  تعیبط  نابز  اب  شاک  يا 

! مینک كرد  ار  تعیبط  ياهزار  میتسناوت  یم  شاک  يا 

، میدش یمن  در  ییانتعا  یب  اب  يدرت  هقاس  چیه  يور  زا  تقو ، نآ 

باتک يال  ار  يا  هناورپ  چـیه  میدرک ، یمن  دولآ  لِگ  ار  يا  همـشچ  چـیه  نشور  تولخ  میتشاذـگ ، یمن  اـپ  یلگ  چـیه  میرح  يور 
، میدرک یمن  قاجنس  نامیاهرتفد  رد  ار  یکقاجنس  چیه  میدرک ، یمن  کشخ  نامیاه 

.تفر یمن  تخرد  ینامهیم  هب  هشیت  اب  سک  چیه  دش ، یمن  هل  نامیاه  شفک  ریز  رد  يا  هچروم  چیه  یگدنز 

سک چیه  تخادـنا ، یمن  هاگـشیامزآ  هشیـش  رد  ار  اه  شوم  یـسک  چـیه  دوبن ، نامک  نیگنر  ياه  گنر  هیزجت  رکف  هب  سک  چـیه 
.دیدزد یمن  ار  اه  لیف  جاع  سک  چیه  درک ، یمن  تیذا  ار  اهوهآ 

...دیشک یمن  ار  نونجم » دیب   » ياهوم هدوهیب  سک  چیه 

! میدوب نابرهم  تعیبط  اب  ام  همه  شاک  يا 

.مینک تکرش  تعیبط  نشج  رد  توعد ، تراک  ِنودب  میتسناوت  یم  هک  یمیمص  ردق  نآ  میدوب ؛ تسود  تعیبط  اب  ام  همه  شاک  يا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / شیدنایب ییابیز  هب 

شیدنایب ییابیز  هب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! دیپس یبآ و  زبس و  ياه  هظحل  هب  شیدنایب ! ییابیز  هب 

هک شیدـنایب ، یناـشکهک  هب  دـناوخ ! یم  نیمز  شوگ  هب  ار  ندوب  ییـالال  شیوـخ ، نیدـنرپ  شوـغآ  رد  هک  شیدـنایب ، نامـسآ  هب 
! نسوس ياه  لگ  مّسبت  هب  ناراب ! ّمنرت  هب  نمچ ! زبس  ياه  هظحل  هب  دنادرگ ! یم  مامت  یشمارآ  اب  ار  نیمز  هراوهگ 

! شیدنایب ییابیز  هب  .سوواط  گنر  شمارآ  هب  کل ! کل  يداش  ياغوغ  هب  وتسرپ ! زبس  زاورپ  هب  يرانق ! خرس  زاوآ  هب 

كان شپت  صقر  هب  ناگنلپ ! زیگنا  لایخ  لاخ  هب  راشبآ ! زا  یهام  زاورپ  هب  اهدور ، نیرت  يراج  هب 
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يوسیگ هب  لحاس ، زیگنا  يداش  شمارآ  هب  شیدنایب ! ییابیز  هب  اه ، لگ  يور  ناگناورپ  ِيزاب  هب  وهآ !

! شیدنایب ییابیز  هب  ییابیز ، هب  ییابیز ، هب  ناراشبآ ؛ مشیربا 

هب بش  هایس  هدرپ  اب  ار  نامـسآ  دروجال  دنداد و  تبـسن  اه  غالک  هب  ار  رتوبک  زاورپ  هک  نامـسآ ! اهدود ، ماحدزا  رد  دش ، مگ  نانچ 
! دندناوخ هناسفا  ار  هناقشاع  ياه  لزغ  نارعاش ، هک  هناوهآ ! ياه  هاگن  دش ، مگ  نانچ  دنتسشن ! هابتشا 

دیدپان اه  تلافسآ  یهایـس  رد  فرب ، ياپ  ّدر  تفرگ و  ارف  بش  بت  ار  ریواصت  مامت  هک  ساسحا ! اهدود ، ماحدزا  رد  دش  مگ  نانچ 
! دش

.دنتخوس تلفغ  ياه  هناخ  کیرات  رد  هایس ، دیپس و  ياه  سکع  یتح  هک  اهربا ؛ یهایس  رد  اه  هوک  يدیپس  دش ، مگ  نانچ 

تسا و دـنموزرآ  ار  ام  ِماود  ماداب ، ناتخرد  يزبسرـس  دولآ ، هم  ياه  قفا  يوس  نآ  رد  يدود و  ياـه  هچوک  نیا  زا  رتارف  کـنیا  ... 
.دناوخ یم  ارف  زبس ، مامت  یتماقتسا  هب  ار  اه  ناتسجاک 

!؟ میدنموزرآ دوخ ، ملاس  ریسم  رد  ار  یگدنز  ایآ  رادیب -  مشچ  ود  نیا  وت - ، نم و  زبس ، هظحل  نارازه  ِگرم  زا  هظحل  کی  نیا  رد 

! تساه « یگدنز  » ِساکعنا هک  يا  هنییآ  نامه  تسام ! هنییآ  ِیگنر  شوخ  زا  یکلپ  تعیبط ،» »

ياهدور زا  يرانق ، زا  وتـسرپ ؛ زا  زبسرـس  تسا ؛ راهب  زا  زبسرـس  هک  ییادرف  دیپس و  یبآ و  زبس و  ياه  هظحل  هب  شیدنایب ! ییابیز  هب 
.يراج

مادقا ینارماک  مرکا   / ناراب سیخ  ياه  تسد 

ناراب سیخ  ياه  تسد 

مادقا ینارماک  مرکا 

نکش هبوت  تشگ و  زیگنا  برط  لگ  راهب و  »

« نک رب  لد  مغ ز  خیب  لگ ، ِخر  ِيداش  هب 

.تسا تعیبط  ياناوت  ِناوزاب  ِلوصحم  هفوکش ، گنسرف  رازه  هتسرون ، هزبس  تسد  کی  یشحو ، قیاقش  تشد  کی 

.تسا دیشروخ  هاگن  ِمار  مارآان ، یشح و  ِتایح و  کنیا 
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.تسا یکی  همه  كاخ ، نابز  اه ، لگ  ِنابز  اه ، هلچلچ  نابز 

.هدش زارد  یلگ  ِندیچ  يارب  هک  منیب  یم  ار  توارط  دنمزاین  ِناتسد  مناخرچ ؛ یم  مشچ 

.دنود یم  هنهرب  اپ  ناکدوک ،

.دنهد یم  رس  قوش  ِزاوآ  دنزیوآ و  یم  اه  هخاش  هب 

.دنک یم  هیده  اه  مشچ  غاب  هب  ار  توارط  ِزبس  ياه  هشوخ  دفکش و  یم  نیمز  و 

.دنک یم  هراظن  كاخ  يافرژ  زا  ار  یگدنز  ندیلاب  دزو و  یم  میسن 

.دوش یم  يراج  راهب ، ِزبس  ِيوج  زا  دشورخ و  یم  بآ  و 

.دراد نایرج  تایح  تخرد ، ِگرب  گرب  رد  .دشوج  یم  یتسه  كاخ ، ِنطب  زا 

.رذگرد ياه  همشچ  نوچ  تسا ، يراج  یگدنز  و 

.ناراب زا  تسا  يا  هدننکش  ِساسحا  تفاطل ، زا  تسا  يریرح  نامسآ ،

.دوش یم  رارکت  شنیرفآ  دنلب  هدیصق  دوش و  یم  زبس  نیمز  نمچ و  زا  یشرف  يور  حبص ، گنر  هب  دراب ؛ یم  ناراب  و 

.دشوج یم  يا  همهاو  چیه  یب  رابیوج ، دچیپ و  یم  يا  هفقو  چیه  یب  ناراب ، هزات  ِيوب 

ییابیز و نیا  هب  لاس ، ياهزور  زا  کی  چـیه  هدرکن و  نیمز  فقو  هناـقداص  نینچ  ار  شا  یتسه  یگدـنز ، لاـس ، زا  يزور  چـیه  رد 
.تسا هدوبن  توارط 

.هدییور نیمز  ِنت  زا  لماکت  رّرکم  ياه  هناوج  .تسا  یگدـنز  زا  رپ  كاخ ، .تسا  نیمز  زبس  ياه  هناش  رب  زونه  ناراب ، سیخ  ِتسد 
.تسا هدرک  رپ  ار  منامشچ  باوخ ،

.تسا يراج  اه  هظحل  نیا  مامت  رد  ادخ  هک  مسیونب  میوگب و  دیاب  توارط  همه  نیا  زا  توکس ، گنرد  یب  نتسکش  همه  نیا  زا 
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ینیوآ دیهش  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

نیدرورف 1383  20

رفص 1425  17

Apr. 8  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  «/ هیرگ تاملک  نیرت  نشور  »

.دندوب هدش  مگ  هم  رد  نیا  زا  شیپ  نادادماب  هک  يدوب  ییاهنآ  ناوخ  هیثرم  وت 

.يدرک یم  وجتسج  تیاهایؤر  نیمزرس  رد  ار  ناگدرک  رفس  نآ  نشور  ياپ  ّدر  وت 

ِرطِع ّدر  نادرگرـس ، اهریوک  اه و  تشد  اه ، هیاپهوک  اه ، لگنج  ماـمت  رد  هک  دوب  هراوآ  هناورپ  هتـسد  کـی  وت ، نوزحم  يادـص  رد 
.دنتفرگ یم  ار  هدش  ماع  لتق  ياه  لگ 

سکره يدوب و  هتفگ  ار  نیا  وت  يرآ ، دوب ، ندـنام  زا  هک  یتسناد -  یم  نیرتراگدـنام  ار  نانآ  هک  دوبن -  ناـنآ  نتفر  زا  وت  ینارگن 
سنج زا  زین  تلد  هک  دیمهف  یم  تسناد ، یم  ار  وت  يادص  ِنزح  يانعم  هک 

همه نآ  يادص  یسک  هچ  یتسین ، وت  هک  الاح  ...دنوش  یم  مگ  هم  رد  دنور و  یم  هک  تساه ، هناورپ  نامه 
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یناهارف یناچیم  يدهم 

؟ دش دهاوخ  تبیصم  همه  نآ  يروبص  تبرغ و  همه  نآ  لّمحت  غاد و  همه  نآ  ِلد  یسک  هچ  دش ؟ دهاوخ  ییاهنت »  » تبرغ

هصق نانچمه  هک  تسوت  توکـس  الاح  .تسا  هنامز  دایرف  نیرتاسر  هک  تسا  یتقیقح  وت  توکـس  اما  تسا ، بیاغ  وت  يادص  زورما 
يراج نادیهـش  رهـش  ياه  هچوک  رد  نانچمه  وت  ِتاملک  رطع  .يدوب  هتفایرد  ناج  اب  ار  ملق »  » هب دنوادخ  دنگوس  زار  وت  .دیوگ  یم 

.تسا

.یتسیرگ یم  کلپ  کلپ  هملک ، هب  هملک  وت  .یتشون  یم  ار  قشع »  » تیاور يدوب و  رادـیب  وت  تفر ، یم  باوخ  هب  رهـش  هک  اـه  بش 
دهاوخن كاپ  راید ، نیا  نامدرم  هظفاح  راون  زا  زگره  وت  يادص  میوگ  یم  الاح  دیوگ ، یم  هصق  نانچمه  هک  تسوت  توکس  متفگ 

مارتحا هب  هک  یتقو  ام  همه  .دش 

.میونش یم  نامنادجو  قامعا  رد  وت  يادص  .مینک  یم  توکس  نامنادیهش 

.تسا قشع  رگتیاور  ام  رد  نانچمه  هک  تسوت  يادص  الاح 

.یتشون یم  اه  هّلق  تمظع  زا  یتشذگ و  یم  هودنا  ياه  هّرد  زا  نادیهش ، دای  زا  يراب  هلوک  اب  هک  اه  لاس  هچ 

ات یتشون  یم  وت  و  دندید -  یمن  ار  قشع  يادنلب  شناماد  هک  يدرک  یم  هاگن  يرهش  ياه  شارخ  نامسآ  یهاتوک  هب  راو  باقع  وت 
تهب نامشچ  لباقم  رد  باتفآ  لثم  تقیقح  دنوش و  هدوشگ  اه  هرجنپ 

ِتاملک نیرت  نشور  هک  یتقو  .دنتسیرگ  یم  تیادص  هودنا  رد  هک  ییاه  لد  هچ  .دشکب و  دق  رهش ، هدز 

.تسا يراج  نانچمه  تیادص  ِنشور  هناخدور  مییام و  الاح  يدرک و  یم  همزمز  ار  هیرگ 

یناهارف یناچیم  يدهم  / تسه تیاه  مشچ 

تسه تیاه  مشچ 

دوخ اب  ار  وت  ساوح  یب  ردق  نآ  وت ، قایتشا  هناش  رب  واکجنک  ياه  نیبرود  .دنتشادن  هاگن  ار  تیاهاپ  تمرح  نیبرود ، هشیش  نامشچ 
هک تسین  مهم  تیارب  رگید  هک  دنناشک  یم  یتقیقح  یپ  رد 

اهاپ هک  دنک  یم  قرف  هچ  رگید  یشاب ، تقیقح  يوجتسج  رد  یتقو  یشیدنا  یم  دننک و  یم  سمل  ار  نیمز  زا  هکت  مادک  تیاه  مدق 
ریجنز هنوگ  نیدب  دننک و  یم  باختنا  نتفر  يارب  ار  هداج  تمسق  مادک 
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هک ییاه  هلان  اهادص و  ندینش  يارب  يدش  شوگ  رسارس ، ندید و  يارب  يدش  مشچ  رـسارس  دوخ ، يدرپس و  اهاپ  تسد  هب  تکرح 
.دنا هدرکن  اهر  زگره  ار  وت  هک  يا  هدیسر  نایاپ  هب  تارطاخ  يالبال  زا  .دمآ  یمرب  اهزیرکاخ  يایاقب  زا  زونه 

مدق قاتشم  وت  ياهاپ  هک  لفاغ  دوخ  اّما ، يدرپس و  اهاپ  هب  ریجنز 

هاگان هب  دندرمش و  تمینغ  ار  يا  هظحل  سپ  .تسا  هدیرب  ار  ناشیاه  سفن  نیمز ، یگدولآ  كاخ  نیا  دنتسه و  اه  نامـسآ  رد  ندز 
هب

...زین ار  وت  دنتخیرگ و  نامسآ 

تماهش نیرت  عیفر  اه و  سح  نیرت  قیمع  هک  هدنپت  مرگ و  دوب و  هدنز  نادنچ  دیـس ! تگرزب  بلق  اّما  هشیـش ، زا  هچ  رگا  تنامـشچ 
زا دراو و  يا  هچیرد  زا  قشع  هظحل ، ره  هک  یبـلق  .تسا  هدوـب  يراـج  نآ  رد  هظحل  ره  اـه ، نوـخ  نیرت  گـنر  شوـخ  ناـنوچ  اـه ،

نایرج ترکیپ  لّولس  لّولس  هب  يا  هچیرد 

يا هشیش  تیاه  مشچ  هک  مریگ  الاح  دیس ! دوب  هتشغآ  ار  تیاه  نایرش  صالخا ، رطع  .درک  یم  ادیپ 

اب زین  وت  دـنراذگ و  یم  نایم  رد  وت  اب  ار  هثداح  تقیقح  هناقداص ، هک  دنتـسه  یناربماغیپ  اـه  هشیـش  نیا  هک  تسناد  دـیاب  اـّما  دـشاب ،
هچ اهالاب  نآ  هک  دننادب  دیاب  دننادب ، دنهاوخ  یم  هک  یناسک  اه  نویلیم  .دـنهاوخ  یم  هدـنز  ار  دوخ  تارطاخ  هک  یناسک  اه  نویلیم 

.تسا هدوب  ربخ 

یم رجفنم  زوت  هنیک  ياه  نیم  .دشاب  هدش  مامت  شیپ  اه  لاس  گنج ، رگا  یتح  دنسانش ، یمن  ار  سدقم  ياه  شالت  یثعب ، ياه  نیم 
.هچ و ینعی  قشاع  بلق  ندرک  هراپ  هک  دنمهف  یمن  دنوش و 

اه نیم  .دنـشاب  هدید  ار  نآ  یتح  راب  کی  يارب  هک  نآ  یب  دننکـش ، یم  ار  يا  هشیـش  نامـشچ  .هچ و  ینعی  تماهـش  هک  دنمهف  یمن 
، اهنآ توراب  رسارس  يزلف  ياه  نهذ  رد  دنسانش و  یم  ار  گنج  عورش  طقف 

هک نیا  ضحم  هب  دنوش ، رجفنم  دیاب  هک  دنناد  یم  طقف  اه  نیم  .تسا  یموهفم  یب  هژاو  حلص ، هژاو 

ار ینامـسآ  ياهاپ  ِتمرح  هک  ییاه  نیم  .دـنا  هتخانـشان  اـه  نیم  نهذ  رد  گرزب  نادرم  رکیپ  .دـنتفای  ندرک  هکت  هکت  يارب  يرکیپ 
.دنراد یمن  هاگن 

.یتسین وت  هک  تفگ  دوش  یم  هنوگچ  سپ  .داهن  راگدای  هب  دـید ، وت  زا  هک  ار  هچ  نآ  يا  هشیـش  نامـشچ  تبقاع ، اّما  درم ! یتسین  وت 
همه يالبال  .يا  هدیرفآ  هک  يریوصت  ریوصت  يالبال  يا ، هدنز  وت 

رد ار  وت  يوب  اه ، نویزیولت  هحفـص  زا  اهزیرکاخ  ریوصت  .يدوب  هتـشون  وت  هک  ییاـه  هژاو  .درک  یم  تیاور  حـتف ، زا  هک  ییاـه  هژاو 
یهاوخ هدنز  يا و  هدنز  وت  سپ  .دنک  یم  شخپ  تناگدننیب  سفنت  ياضف 
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.دنشاب هتشاد  نتفگ  يارب  یفرح  نانچمه  اهزیرکاخ  هک  یتقو  ات  دنام 
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ییاضر هدیمح  «/ دیشروخ حتف  تیاور  »

ياه هداج  رب  ار  ملق  ياه  سوناف  هک  هاگ  نآ  دنک  یم  ناروف  تنهذ  يراشرس  زا  هملک  نارازه 

تملق نیا  زا  دـعب  .هام  زا  رت  نشور  تشگنا  جـنپ  اب  دـنا  هدز  نیقی  ياـه  هناوج  تیاـه  تسد  .يراد  یم  او  وسوس  هب  ذـغاک  هدـیچیپ 
ههبج هدیچیپ  مه  رد  ياه  كاخ  رد  هک  هاگ  نآ  دز  دهاوخ  هرطاخ  ياه  هناوج 

تنامزرمه نوخ  يوب  اب  كاخ  نیا  دـنک ، یم  هراظن  كالفا  ات  ار  اه  هراتـس  جورع  تس  يزارد  ياه  لاس  كاخ  نیا  .دـناودب  هشیر 
ياه لاب  غارس  .دریگ  یم  ار  وت  غارس  رظتنم  ياه  نیم  زا  دنایور و  یم  قیاقش 

.ار تسا  هدرتسگ 

ياه بش  زیرکاخ ، گنج ، ههبج ، زا  تتارطاخ ، زا  اهزور  نآ  ياوه  زا  دـسیونب  راذـگب  راذـگم ، اج  كاخ  یگتفر  ورف  رد  ار  تملق 
، نزب دایرف  تنت  دنب  دنب  زا  ار  تشنیرفآ  زودب و  نامسآ  فقـس  هب  ار  تناهد  .ار  تداقتعا  ار ، تنامیا  دسیونب  راذگب  توراب ، رّونم و 

.دش دهاوخن  شومارف  خیرات  رطاخ  زا  تدای  .راپسب  خیرات  هب  ار  ترتفد  زادنیب و  اهداب  شود  هب  ار  تا  هیفچ 

رب دیـشروخ  .تشاد  دهاوخن  ار  ندیرپ  وت  لاب  رد  لاب  تردـق  يا  هرجنپ  چـیه  داد ، دـهاوخن  حرـش  ار  تا  يراوگرزب  يا  هملک  چـیه 
.یبای یم  زاورپ  يوس  هب  ینزور  هک  هاگ  نآ  دکچ  یم  ورف  تدنلب  یناشیپ 

ماگ هشیمه ، زا  رتراوتسا  .درشف  یم  تشم  رد  ار  نامسآ  تیاه  تسد  داد ، یم  هتخوس  ياه  هلال  يوب  تنابیرگ  يدمآ ، هک  گنج  زا 
رد زاورپ  ياوه  یتخیر ، یم  کشا  ار  رجاـهم  ياهوتـسرپ  بورغ  ره  یتشادـنرب ، ندرگ  زا  ار  تکـالپ  ار ، هدیـسوپ  كاـخ  يدز  یم 
هب ار  وت  دـندش و  یم  زاب  تمارتحا  هب  اه  هرجنپ  مامت  ار ، تا  هتفر  ياهزور  تارطاخ  يدـناوخ  یم  یتشون ، یم  تشاد ، نایرج  ترس 
یم كاخ  رب  اپ  يدش  یم  دیـشروخ  هرذ  هّرذ  دوخ  ار و  دیـشروخ  تمـس  هب  هدوشگ  ياه  نزور  يدرک  یم  هاگن  دندناشک ، یم  قفا 
حتف يدرک  یم  تیاور  هک  هاـگ  نآ  درک  یم  حـتف  ار  خـیرات  ياـه  هّلق  تملق  داد ، یم  تشهب  يوب  تا  یلاوح  ياوـه  اـّما  یتشاذـگ ،

.ار دیشروخ  گرزب 
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تملق تسا و  هتخیوآ  تندرگ  رب  نانچ  مه  تکالپ  دننز ، یم  هّجـض  ار  ریزگان  يا  هثداح  فارطا  نیا  ياه  نیم  راذگن ، مه  رب  کلپ 
ییافوکـش هب  رداق  تاملک  هک  هاگ  نآ  دـنناسر  یم  نامـسآ  هب  ار  وت  تداقتعا  .دوش  یم  هلاچم  تراشرـس  ياـه  تسد  رد  ناـنچمه 

.دنتسین نامسآ  هب  تبسن  تساسحا 

هداز کلم  بنیز  «/ خرس رفس  »

« خرس رفس  »

هداز کلم  بنیز 

ساـسحا نارازه  دوـپ  راـت و  رد  ینادرگرـس ، ياـه  هظحل  بارطـضا  رد  مدرک ؛ یم  روـبع  منهذ  ياـه  هچوـک  سپ  هچوـک  زا  يزور 
.اه ینیوآ  مامتان  ياه  فرح  يال  هبال  هدشمگ ،

رد ناشندوب  هناهب  دندیـسر ، اه  تینم  يایند  نایاپ  هب  وت  نوچ  يزور  هک  دوب  يرجاهم  ناگدـنرپ  یکاـخ  كـالپ  وت ، دوهـشم  دـهاش 
.دوب تیناسنا  یناوغرا  تشد  ندروآ  ناغمرا  هب  یکیرات ، يانگنت 

رد ار  شپت  رپ  تیمولظم  لاس  تشه  ياه  هیرگ  ناشبلق ، ياهزیرکاخ  تشپ  هک  يرادیاپ  ياه  هشیدنا 

.دندنارورپ ینیسح  مایق 

يوب اـت  يدومیپ  یم  ار  بش  ياـه  هیاـس  میـسن ، شزاون  اـب  لاـیخ ، یب  هک  ارچ  درک ؛ یمن  ینیگنـس  تیاـه  هناـش  رب  راـب  نیا  نیبرود 
.دنک تشوهدم  تشهب ،

.دندرک هراپ  هراپ  ار  هیفچ  نارازه  نت  محر ، یب  ياهرادراخ  میس 

.دندوب هدش  ناناوج  زبس  هلجح  دندیشک و  یم  شود  هب  ار  قشع  ثاریم  هک  دوب  ییاه  غرمیس  دهشم  ناریا ، يالبرک 

درد نیا  يدـید و  یم  مشچ  هب  ار  همه  هدـیپت ، نوخ  هب  ياهرکیپ  ردام و  همان  زبس ، دـنب  یناشیپ  هتـسکش ، کنیع  شوماخ ، کجنران 
.دنک ینامسآ  مه  ار  وت  ات  دوبن  یمک 

هک دوب  نیا  یتفرگ و  شیپ  رد  ار  خرس  يرفس  دروآ و  ربخ  اه  هلال  زیخاتـسر  رد  ار  وت  لصو  ماغیپ  كدصاق ، يزور  ماجنارـس ، و  ... 
.دش ینعم  وت  حتف » تیاور   » رد ناناج ، لصو 
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یسوط یبجر  هیضرم  !/ تسرفب هژاکو  یم 

.منزب منهذ  یتوکلم  ياه  هژاو  هب  يرس  میوگب و  وت  زا  مهاوخ  یم 

! تسا هنارعاش  هچ  اضف  دریگ و  یم  ناج  نم  رد  ون  یساسحا 

.ییاهر زاین  زا  موش  یم  رپ  نم  هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  توراب  يوب 

.دزاس یم  ممانمگ  هچ  نآ  ره  اه و  یمگردرس  زا  مدوخ  زا  هچ ؟ زا  ییاهر 

.دنتسین مانمگ  نانآ  یتفگ  یم  هشیمه  تسه  مدای  هن ! مانمگ  متفگ  دیس !

.دیارس یم  هایس  دشوپ و  یم  هایس  ما  یناشن  یب  گوس  رد  تساه  لاس  ملد  متسیرگ و  دوخ  یمانمگ  رب  نم  و 

.تشاد يدابآ  يوب  گنر و  زونه  ندمت ، ماحدزا  رپ  ياه  نابایخ  يدوب ، وت  ات  دیس !

.یتفرگ یم  ماو  نابیرغ  ماش  هتخوس  ياه  همیخ  زا  ار  شیاه  هیفاق  ییوگ  یتفگ ؛ یم  رعش  هدیشک  شتآ  هب  ياهرگنس  زا 

.يدورس یم  اقس  نینوخ  کشم  سنج  زا  يا  هدیصق  هدش ، ناراب  ریت  ياه  همقمق  فیدر  اب  و 

.یتسه ملزغ  تیب  هاش  زورما  و  تمتخانشن ! زونه  هک  ییوت  دیس !

همه نیا  لمحت  .دـهد  یم  كربت  ناما  دوس  یب  ياهرـس  کشا و  یب  نامـشچ  هب  ار  هچملـش  كاخ  تیادـص ، نینط  هک  نزب ، فرح 
.مرادن ار  ینیگنس 

! میرابب مییارسب و  هنابیرغ  مه ، ندرگ  رد  تسد  دشاب و  هتشاد  ار  ملد  ياوه  یمک  مه  نامسآ  شاک 

.يدوب ...و  نیدلا  نیز  يدوریش ، ارآ ، ناهج  لسن  هدنامزاب  وت 

.ههوک ود  هزیوه ...  رد  ناتسب ...  رد  دنداد ... ، یم  واف  رد  ار  تا  یناشن 

! دیس

! منزب فرح  ینامسآ  ات  تسرفب  هژاو  یمک 
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فاّدن هبیط  / رگید یتیاور 

رـس تشپ  ار  اهزیرکاخ  تیاه  یبوخ  همه  یکاپ  هب  و  ایرد ، ار  تیاـه  مشچ  يدرک ، نامـسآ  ار  تبلق  يداتـسیا ، نارتوبک  يور  هبور 
.يدش کیدزن  تشهب  هزاورد  هب  مدق ، هب  مدق  يداهن و 

وت هب  ردـق  نآ  يدرک ؛ ریوصت  تنهذ  رد  کـی  هب  کـی  ار  تارطاـخ  .دنتـشاد  يرگید  ّسح  تیاـهاپ  ریز  هّکف  ياـه  لـمر  زور ، نآ 
ار ییاه  هچب  مامت  هرهچ  تسا  ّتیعقاو  يدرک  رکف  هک  دندوب  کیدزن 

.دندوب وت  حتف » تیاور   » رگ يزاب  راب  کی  نیا  زا  شیپ  هک  يدید  یم 

.تیاپ ریز  ياه  نش  یتح  دز ، یم  فرح  وت  اب  سک  همه  زیچ و  همه  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  تفارطا  اهادص ،

.دننک تیاور  ار  تدوخ  تسا  رارق  يدرک  یم  ساسحا  راب  نیا  دوب و  تا  هناش  يور  نیبرود 

، مکحم هک  هدز  امرـس  ياه  تسد  نآ  يدرک ! تبث  ناشتاجانم  ینافرع  ياه  هظحل  رد  ار  كاپ  ياه  هرهچ  نیا  بوخ  هچ  اهزور  نآ 
اب هک  اهزیرکاخ  نیا  بجو  هب  بجو  .دندیشک  یم  شود  هب  ار  حالس 

.دندوب انشآ  وت  ياه  مدق 

.يدرک یم  تیاه  تیاور  علْطم  ار  ناشلد  فرح  يدز و  یم  رس  هداد  زیزع  ياه  هناخ  هب  هک  ییاهزور  نآ 

.تسیرگن یم  نیبرود  نیمه  هیواز  زا  ایند  هب  اهزور  نآ  تیاه  مشچ 

ملق زا  ادابم  هک  تخادـنا  یم  اه  قاـفتا  نیرت  تسد  رود  هب  ار  شهاـگن  درک و  یم  تبث  ار  تاـظحل  نیا  ماـمت  هک  ینیبرود  هیواز  زا 
! دنتفیب

.یتشون تیاه  نتم  هحفص  هحفص  رب  ار  جورع  ياه  هظحل  مامت  زاورپ  یتخاس و  طخ  هب  طخ  ار  اه  همان  تیصو  مامت  نتم  وت 

هک دندوب  مرن  ردق  نآ  تیاپ  ریز  ياه  لمر  .درب  یم  ولج  هب  هشیمه  زا  رت  عیرس  ار  وت  تیاه  ماگ  .یتشاذگ  تا  هناش  يور  ار  نیبرود 
.يراذگ یم  مدق  اه  هتشرف  لاب  يور  رب  يدرک  یم  ساسحا 

! دوب هدنامن  لاصو  نشور  ياه  هظحل  هب  يزیچ  راگنا  يدینش ؛ یم  ناجیه  تّدش  زا  ار  تبلق  نابرض  يادص 
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.يوش یم  رت  کبس  يدرک  یم  رکف  تشذگ ، یم  هک  هظحل  ره 

زا طقف  یتشاد  دـصق  راب  نیا  یتفر ، یم  شیپ  هّکف  يادهـش  هاـگلتق  تمـس  هب  يدرک ، یمن  ساـسحا  تا  هناـش  يور  ار  نیبرود  نزو 
.يریگب ملیف  اه  هّچب  یلاخ  ياج 

يرگید فرح  تبلق  ياه  شپت  .يوش  تیاور  اهنآ  اب  یتسیاب و  اـهنآ  راـنک  رد  تسا  رارق  يدرک  یم  سح  یتشاد ؛ یبیجع  ساـسحا 
تا همانملیف  نتم  يارب  وت  هک  هچ  نآ  هن  تخاس ؛ یم  يراج  نابز  هب  ار 

تفرگرب و رد  ار  وت  رون  زا  ینـشور  راـجفنا  هک  ...اـه !  نش  يور  رب  هن  راـب  نیا  اـّما  یتـشادرب ، ار  ماـگ  نیرخآ  .يدوـب  هدرک  هداـمآ 
.درک تبث  هشیمه  يارب  ار  ملق  لها  نادیهش  دیس  تیاور  نیبرود ،
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يزاریش دایص  دیهش  تداهش 

هراشا

هعمج

نیدرورف 1383  21

رفص 1425  18

Apr. 9  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  /»؟ هتسب ام  يور  هب  تداهش  غاب  تفگ  هک  »

دیلک راهب ، رد  تشپ  هتشاذگ  یسک 

دیلک رایب  وگب  دیایب ، تساوخ  هک  ره  هک 

تسا هدش  مگ  درم  هدولآ ، هم  ِغاب  نورد 

دیلک راگدای ، هب  وا ، زا  رد  تشپ  هدنام  و 

دراد ناهج  رد  هک  یتخرد  تسا  تداهش 

دیلک راسخاش ، هب  هفوکش ، گرب و  ياج  هب 

ار تداهش  ناوخب  دیهش و  مان  رایب 
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دیلک راک ، هب  تدیآ  یمن  هک  نامز  نآ  رد 

دینیب یم  هکنیا  تسا ، قشع  هزات  دیهش 

دیلک راظتنا ، لفق  رب  هدز  شتمارک 

تسا هدشناو  رهش ، ضغب  وت  مغ  زا  زونه 

دیلک رابب ، نامسآ  زا  هک  ربا  هب  وگب 

؟ هتسب ام  يور  هب  تداهش  غاب  تفگ  هک 

 ... دیلک رازه  رد ، ِتشپ  رد  هتشاذگ  یسک 
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ینیسح نیعبرا 

هراشا

هبنشکی

نیدرورف 1383  23

رفص 1425  20

Apr. 11  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  «/ دهد یم  اروشاع  يوب  میوقت  مامت  الاح  »

ناـنچمه ـالبرک  تسا و  هتـشذگ  نرق  هدراـهچ  ...لاـس  لـهچ  ...زور  لـهچ  .تسا  هتـشذگ  میظع  هعقاو  نآ  زا  زور  لـهچ  نوـنکا  و 
...تسا ییالبرک  ِلاس  کی  زاغآ  ملهچ  زور  زا  نتشذگ  هزات  تسالبرک و 

.تسا لسوت  هیرگ و  ِكاخ  كاخ ، نیا  .توکلم  یفرب  ياه  هنارک  هب  تسا  هدوشگ  يا  هچیرد  تسا ، هنیآ  قیقع و  زا  یحبص  البرک 

هیلع نیسح  هشوگ  شـش  ربق  حیرـض  تانئاک ، تهج  شـش  دنا -  هدش  هتخیوآ  كاخ  ِقفا  رب  هک  دنناگتـشرف  دیپس  ياه  لیخد  اهربا 
.تسا مالسلا 

ص:102

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


هب البرک  رد  عیـشت  خرـس  ِتخرد  .خیرات  هزادـنا  هب  تسا ، یتعـسو  البرک  دـجنگ ، یمن  زور  رد  البرک  دـجنگ ، یمن  نیمز  رد  البرک 
.تسا دوهش  یناحور  راهب  تسین ، ریوک  البرک  .دنیشن  یم  هفوکش 

.دراد نایرج  البرک  رد  تعافش »  » میسن .دشوج  یم  البرک  زا  تیالو »  » همشچ .تسا  يراج  البرک  رد  تمارک  ياه  هناخدور 

...دنـشاپ و یم  مه  زا  اه  هوک  دـتفا و  یم  مطالت  هب  ایرد  دـیآ و  یمرد  شورخ  هب  نیمز  هک  زور  نآ  تسا ، نیمز  تریغ  ضبن  البرک 
؟ دش هتفکش  تبیصم  همه  نیا  راب  زا  داتسیا و  دوخ  ياه  نوتس  رب  هنوگچ  البرک ، زا  سپ  هک  نامسآ  زا  هآ 

؟ دمآرب راب ، رگید  زور  لهچ  يور ، هچ  اب  خرس ، نافوط  نآ  نتفرگ  رد  زا  سپ  هک  دیشروخ -  و 

.تسا هدش  رت  هزات  هزات و  نانچ  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  غاد  اّما  درذگ ، یم  البرک  زا  هک  تسا  زور  لهچ  يرآ ،

.تسا رپ  رپ  خرس  ِلگ  منبش و  زیخاتسر  .تسا  دوهش  ناتسرانا  البرک 

.دندش نوفدم  البرک  كاخ  رد  اه  هنییآ  .دندرک  بورغ  البرک  رد  اهدیشروخ 

.دندرک شرف  قشاع  ياه  هناورپ  ِرَپ  اب  ار  كاخ  دندز و  شتآ  ار  قشع  نادناخ  همیخ  هک  تساجنآ  البرک 

.تسا هدنام  خیرات  یناشیپ  رب  هک  تسا  یغاد  البرک 

هرخص زا  الوم  ِنوخ  همشچ  همـشچ  دیکرت و  دهاوخ  يزور  هک  یـضغب  تسا ، هدش  گنـس  نیمز  يولگ  رد  هک  تسا  یـضغب  البرک 
هب هک  تسا  يا  هناخدور  البرک  .دز  دهاوخ  هراّوف  كاخ ، ياه 

هتفرگ نایدیزی  زا  هرطق  هرطق  نوخ  نیا  ِتمارغ  هک  يزور  ات  تسا ، يراج  دوعوم  ياه  مدق  لابند 

.دنام دهاوخ  یقاب  نانچمه  دوعوم  ندمآ  ات  هک  تسا  یتعیب  البرک  .دوش 

.دروآ یم  شوج  هب  ار  ملاع  ناگدازآ  نوخ  هک  تسا  یتریغ  البرک 

.دوش شومارف  كاخ ، هظفاح  رد  هک  تسین  يا  هرطاخ  البرک 

.دشاب دوعوم  هاوگ  نیرت  نشور  ات  هتفرگ  باق  تمایق  ات  ار  نامسآ  هک  تسا  يرظنم  البرک 

.دهد یم  اروشاع  يوب  میوقت ، مامت  الاح 

...درذگب نآ  زا  ...نرق  هدراچ  ...لاس  لهچ  ...زور  لهچ  رگا  یتح  تفخ ، دهاوخن  هاگچیه  هک  تسا  كاخ  ِنادجو  البرک 
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ینوطالقس میرم   / ینیشن هلچ  ماش  لهچ 

روّطلا و 

روط هب  دنگوس 

وت ندمآ  دورف  نیمزرس  هب 

دیشک شتآ  هب  اجکی  وت  تینارون  ار  اه  یهایس  مامت  هک 

بقاث مجن  يا 

هرابکی هب  تفاکش ؛ ار  نیمز  تاملظ  مامت  وت  هاگن  هک 

هدیرب هدیرب  و 

درک رتسکاخ  ار  يدیلپ  ياه  هیال 

قراطلا ءامسلا و  و 

نامسآ هب  دنگوس  ... 

هدیرپ ور  گنر و  دیشروخ  برطضم و  ياه  هوک  هب  و 

.دندمآ نوریب  بآ  زا  هک  ینایهام  و 

.دندرک ینیشن  هلچ  تیارب  هک  ییاه  هلچلچ  .وت و  يارب  دندرک ؛ طوقس  نامسآ  زا  هک  یناغرم  و 

يوه اذا  مجنلا  و 

دیآ دورف  هک  یماگنه  هراتس  هب  دنگوس  ... 

ترکیپ زا  يدیشاپ  رون  تارذ  مامت  رد  هک  ماگنه  نآ  وت  رب  مالس  و 

تا هراپ  هراپ  رکیپ  رب  مالس  و 

دنقشع هعطقم  ياه  هیآ  هک 

نانوچ
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 ... ق ملا ، ص ، سی ،
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یحضلا سمشلا و  و 

وت ینامسآ  هاگن  دیشروخ  هب  دنگوس 

دش هتشغآ  كاخ  نوخ و  اب  هک 

دولآرابغ هنهرب و  رس  هاگان 

تفرگ ندیشخرد  بش  رد 

هدراهچ هام  نوچ 

میظع ٍْحبِِذب  ُهانیدَف  و 

اه کشا  هتشک  يا 

دندیشوپ هایس  نهاریپ  اهایرد  سپ  نآ  زا 

نیمز دیدن  شوخ  يور  رگید  هک  ماگنه  نامه  زا 

اَهلاْزلِز ُضْرَْالا  َِتلِْزلُز  اِذا 

؛ داتفارد هزرل  هب  نیمز 

نوخ شتآ و  گرم و  یگراومه  رد 

راسفا یب  ناروتس  ّمس  ریز 

اْحبض َتایِداْعلا  َو 

هدمآ هوتس  هب  ناگدنود  هب  دنگوس  ... 

احْدَق تایِروُْملاَف 

نیمز رب  اه  مُس  نتخاون  هب  ناگدنزورفا  شتآ  سپ  ... 

افص تافاصلا  و 

ینتسب فص  دندنبب  فص  هک  نانآ  هب  دنگوس 
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تسوت هناقشاع  جارعم  البرک ؛

! نشور تنابل  زا  فهک  ياه  هیآ  هیآ  يا 
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تمحر دنلب  ياه  جرب  زا  دوش ؛ یم  لزان  وت  تکرب  هب  ناراب ، هک  جورب ، بحاص  يا 

! دراد ار  وت  ماشم  رطع  تسوت ، ردام  رهم  هک  بآ  و 

! ناگتشرف تا ، هراپ  هراپ  رکیپ  لابقتسا  هب  فص  رد  فص  يا 

تسا نیرت  هناقشاع  وت  يانم  هک  میظع ، حبذ  يا 

وت يالبرک  و 

! میلست رگنشور  تایآ 

ترکیپ هعطق  هعطق  رب  مالس 

نیمز رب  دش  هدیئاس  هک  تحورجم  نابز  رب  و 

دندش کیرات  یگنشت  زا  هک  تیاه  مشچ  رب  و 

تا هراپ  هراپ  رگج  رب  و 

تا هدیرب  هدیرب  ناتشگنا  رب  و 

تا هدروخ  نارزیخ  ياه  نادند  رب  و 

تدولآ نوخ  نایرع  نت  رب  و 

تفگ شموق  هب  دید و  شتآ  روط  رد  یسوم  ... 

دیوش مرگ  هک  مروایب  هوذج  امش  يارب  ات  دینک  ربص 

وت و 

البرک رد 

یتفگ تموق  هب  يدید و  رون 

دنوادخ هک  دیئایب  نم  اب 

دنیبب ریسا  ار  امش  هتساوخ 
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دعب هب  زور  نآ  زا  و  ... 

دنا هدش  شکرس  اهایرد ،
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دنا نادرگرس  شوحو ،

هتخیسگ مه  زا  ناشربص  هتشر  اه ، هوک 

دنهد یم  رس  هحون  حبص  ره  ناتخرد ،

دنا همیسارس  ناگدنرپ ،

تَرِّوُک ُسْمَّشلا  اَِذا 

دربن نییاپ  ولگ  زا  شوخ  بآ  نیمز ، ماگنه ، نآ  زا  و  ... 

تسا روانش  یگشیمه  رابغ  رد  نامسآ 

ردک هایس و 

درس شوماخ و 

تفرگ ندیراب  كاخ  رب  رجز  ناراب 

مخز لوات و  ناراب 

رادبت نیمز  رب  اهرکیپ  زور  هس  و 

دولآ نوخ  هنهرب و 

شفنب یلین و 

هعطق هعطق  هدیهل و 

ار هنشت  بل  نابایب 

دندرک باریس  قشع  ياه  هولج  زا 

گرم یّلت  دوب و  اج  هب  يرتسکاخ  اه ، همیخ  زا 

هتفرگ رُگ  یمخز  دوب و  هدنام  یحبش  تارف ؛ زا 

دش ریثکت  وت  نوخ 
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نیمز نامسآ و  تارذ  رد 

؛ دش تخرد 

دیراب ناراب 
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يدوب هتفرگن  نماد  تا  یتوربج  شمارآ  رد  ار  كاخ  زونه 

دندرک ناریو  ار  ترازم  هک 

؛ دندز مخش 

دندیرب اپ  تسد و  ار  تناگدننک  ترایز 

دندز راد 

البرک زور  ره  زور  نآ  زا  و 

تساروشاع

: کنیا

میدرک هلوره  يداو  لهچ 

میتسیرگ نوخ  يداو  لهچ 

میدیراب کشا  ناراب  يداو  لهچ 

میدناوخ تبیصم  يداو  لهچ 

میدینش نابز  مخز  يداو  لهچ 

هلبآ هدایپ و  ياپ  اب  يداو  لهچ 

يردبرد تبرغ و  هار ؛ جنر 

هدنزگ ياه  شین  ناراب  ریز 

تمهت هدنشک  ياه  مخز  ناراب  ریز 

کشا هنایزات و  ناراب  ریز 

مانشد یلیس و  ناراب  ریز 

مییایب وت  سدقم  ترایز  هب  ات 
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مخز هیرگ و  ِدور  دور  رد  زور  هنابش  لهچ 

توکس تریح و  رد  زور  هنابش  لهچ 

تراسا یگراوآ و  رد  زور  هنابش  لهچ 
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ام رب  تشذگ  هایس  ِلاس  رازه  وت ، یب  هظحل  ره 

تبیصم ِلاس  رازه 

هودنا ِلاس  رازه 

وت خرس  تارطاخ  اب  میا ؛ هدمآ  زورما  و 

ار ماش  ياه  هزاورد  ات  هاگلتق  زا  هظحل  ره  هک 

!؟ میئوگب اجک  زا  .دندرون  یم  رد 

؟ یتفای هنوگچ  ار  ادخ  هزین  يالاب 

؟ يدید هنوگچ  ار  ادخ  هاگلتق ، يدوگ  رد 

؟ یتسشن اشامت  هب  ار  تقیقح  مادک  روفاک ، کشم و  رطع  اب  الط ، تشط  رد 

؟ يدرک هیوم  ار  تبیصم  مادک  جنر  بهار ، رید  اب 

؟ یتشاذگ رس  نابرهم  يوناز  مادک  رب 

؟ یتسیرگ هلعش  ار  ایرد  مادک  یلوخ ، رونت  رد 

؟ مینک هیرگ  ار  تا  هناقشاع  ياه  لزنم  زا  لزنم  مادک 

دیزی هناخ  رب  ترس  نتخیوآ  ماگنه 

نوخ هچایرد  رد  ترکیپ  شخرچ  ماگنه  ای 

ماش موش  ياه  هزاورد  رب  ترس  شیامن  هماگنه  ای 

حانجلاوذ زیزع  ياه  لای  رب  تنامشچ  نوخ  نتسب  هتخل  ماگنه  ای 

دمآ یم  گرم  ههقهق  يادص 

دوب یگدنز  زا  تفگش  ینایرج  وت ، نوخ 

! ردارب ترغصا ، یلع  هراوهگ  تساجک 
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! ردارب تلضفلابا ، روآ  بآ  ناتسد  تساجک 

؟ تربکا یلع  مساق و  تساجک 

؟ منک هیوم  ار  تزیزع  مادک  غاد 

هودنا ِیناشیرپ  نیا  رد 

؟ میوگب ما  یگنتلد  مادک  زا 
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یناهارف یناچیم  يدهم  / سونایقا هودنا 

.دریگرب ناشاه  هنوگ  زا  کشا  رهم ، هب  هک  دـشاب  یتسد  هک  نآ  یب  نیـشن  هناریو  ناکدوک  هلان  زور  هنابـش  لـهچ  .زور  هنابـش  لـهچ 
لهچ .دـنرب  یم  ورف  رالاس  ناوراک  ِنزریـش  بلق  رد  هدـش  هداد  بآرهز  هب  ياهرجنخ  نیرتزیت  نانوچ  ار  ردـپ  هناـهب  هک  یناـکرتخد 

تبیصم نتسبآ  دولآ و  نوخ  همهمه  بش ،

یفّقوت یب  هک  ییاهداب  بش ، لهچ  .تسا  هتخاس  مارح  ماش  هفوک و  ناگتفر  باوخ  رب  ار  باوخ  هک 

.دنارتسگ یم  زاجح  رسارس  هب  هنیدم  زا  ار  مشاه  ینب  نینموم  ناغف  تیلست و 

، رامیب ياه  هناش  رب  هک  تسا  بش  لهچ  کنیا  هک  نیرید ، یتلاسر  گرزب  ثراو  هثداح ، هدـنامزاب  ِدرم  نیرخآ  شیاـین  بش ، لـهچ 
.دنک یم  ینیگنس  شمّمصم ، اّما 

يافج زا  نانز  ناکدوک و  هدش  هکت  هکت  هدید و  مخز  ياهاپ  زور  لهچ  .زور  هنابش  لهچ  يرآ ،

، هدش يراک  نیگن  هدیشارت و  یناوختسا ، ياه  هتسد  اب  مرچ ، زا  هتفاب  ِلیطعت  یب  ياه  هنایزات  موجه  زا  درد  زور  لهچ  .ینابایب  ِناراخ 
، تفوطع محر و  هک  یناکاّفس  نیرت  میخژد  هب  هفیلخ  هاپس  ریما  هلص 

.هتخانشان اه  سونایقا  نوکسمان  ریازج  نیرت  تسدرود  نانوچ  ناشیا ؛ هشیدنا  رد  تسا  یمالک 

غیت زا  هتفرگ  تأشن  یمخز  نیکرچ ، هدوشگ و  بل  رگج ، رب  یمخز  هکلب  هنایزات ، راخ و  رجنخ و  سنج  زا  هن  اـّما  مخز ، زور  لـهچ 
بل هزین  رب  هدیرب  ياهرس  ندید  زا  راب  ره  هک  یمخز  یتمرح ، یب  مخز  يدنزرف ، یب  مخز  يردارب ، یب  مخز  یمیتی ، مخز  تبیـصم ،

.دوش یم  هزات  دیاشگ و  یم 

یب دوش ، مارآ  شزوس  زا  يا  هظحل  هک  نآ  یب  دـشاب ، یمهرم  ار  نآ  زگره  هک  نآ  یب  نیـشیپ ، ياـه  مخز  همه  زا  رت  قـیمع  یمخز 
طقف هن  هنیس  رب  نادواج  ات  هک  نادواج  یمخز  .دبای  يدوبهب  يا  هرذ  هک  نآ 

سدقم مخز  نیا  زا  خـیرات  ياه  نرق  همه  لوط  رد  دنـشاب ، هتفای  یکین  هب  ار  وا  مان  هک  نانآ  یمامت  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناوراک 
.دیشچ دنهاوخ  رگج  رب  یمعط  كانزوس ،

یم رت  گنر  مک  ار  یغاد  زور  ره  دشارت و  یم  ار  تبیـصم  مجح  نامز ، رگا  .تشذگ و  زور  بش و  لهچ  .زور  هنابـش  لهچ  يرآ ،
اهنت هن  خرس ، هثداح  هدیشک  نامسآ  رب  هنابز  ياه  هلعش  راب  نیا  اّما  دنک ،

ص:110

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند ییوگ  درذـگ  یم  هک  هظحل  ره  .دـندرگ  یم  یهاگزیرگ  لابند  هب  بش  ره  زین  اـه  هراتـس  دـنازوس و  ار  اـهربا  هک  تسـشنن ، ورف 
ندیشیدنا تصرف  دنا ، هدوب  هارمه  هفیلخ  هاپـس  اب  يا  هشیدنا  یب  هنالهاج و  هک  نانآ  .دور  یم  ورف  مارآ  مارآ  هعجاف ، قمع  رد  رتشیب 

ییالط يایند  گنر  درز  هدعو  هک  دوب  دهاوخن  میظع  ینامیشپ  تمادن و  زج  کش  یب  یندیـشیدنا  نینچ  لصاح  دنا و  هتفای  هزات  ار 
ره ناشیا  مشچ  رد  ار ،

نانوچ دنرب ، هارمه  هب  دوخ  اب  رمع  ياهتنا  ات  دیاب  ار  نادـجو  همکحم  تازاجم  نیا  ار -  تمادـن  زین  .دـنک و  یم  رت  گنر  مک  هظحل 
.تسا یگشیدنا  یب  لهج و  ریزگان  دنزرف  تمادن ، هک  تسناد  دیاب  اّما  .دننک  شا  هزات  زور  ره  ییوگ  هک  یناشیپ  رب  یغاد  هرقن 

دنیرفآ و یم  گرزب  هودنا  گرزب ، هثداح  هک  ارچ  دـشاب ؛ دـیابن  نیا  زج  .دـش و  رت  غاد  هظحل  ره  غاد ، تشذـگ و  زور  لهچ  يراب ،
رازه و لهس ، هک  زور  لهچ  هک  هنوگ  نآ  دبلط ، یم  میظع  نتسشن  گوس 

همه هنارک  رب  تسا  هدوب  زور  نیتسخن  رد  هک  هنوگ  نآ  ینزح  دـسر ، یم  ارف  هک  هثداح  ملهچ  زونه  اـّما  تسا  هتـشذگ  لاـس  دـصیس 
.دنیشن یم  ورف  نیمز ، ياه  سونایقا 

مادقا ینارماک  دمحم  / هدیرب هدیرب  ياه  ضغب 

هدیرب هدیرب  ياه  ضغب 

مادقا ینارماک  دمحم 

وا هتـسویپ  يرارق  یب  یبات و  یب  زا  دوب و  راشرـس  بنیز ، یپ  رد  یپ  ياه  هرجنپ  يرطاخ  ناشیرپ  باتفآ و  يزییاـپ  وترپ  زا  ناوراـک ،
.زیربل

.دوب رفس  زا  هتشگزاب  خلت  تارطاخ  نابزیم  دایرف ، نویش و  یمدق  دنچ  رد  نیعبرا ، دمآ و  یم  بنیز  ياه  کشا  ياپ  هب  اپ  ناوراک ،

.دنک ترایز  ار  وا  یگشیمه  راگدنام و  هسامح  ات  دمآ  یم  بنیز  ياه  کشا  ياپ  هباپ  ناوراک ،

.دنک رورم  ار  شیوخ  ياه  مخز  البرک ، ات  دمآ  یم  ناوراک 

.تسیرگن تارف  یلالز  هب  دمآ و  نییاپ  هواجک  زا  بنیز 

.بیکشان دوب و  مطالتم  نانچمه  .رارق  یب  دوب  نانچمه  تارف 

.تسیرگن كاخرب  تفرگرب و  دور  زا  ار  شیوخ  هاگن  بنیز 
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.دوب هدییور  نیمز  رد  غاد ، هلال ، رد  هلال 

.دوبن یقرت  چیه  دنمزاین  ناوراک ،

.شتآ دوب و  کشا  هلفاق  دوخ ، ناوراک  هک  دوبن ، يا  هیرگ  چیه  رظتنم  ناوراک ،

.نآ رگید  فرط  رب  نیدباعلا  نیز  دوب و  هیثرم  تسار  تمس  رد  بنیز 

رابغ دیراب و  یم  دولآ  نوخ  ریوک  رس  رب  ناشنویش  ناراب  دنداتفا و  یم  كاخ  هب  هیثرم  هنایم  رد  هک  دوب  ناکدوک  ناوراک  هلفاق و  نیا 
هثداح هدروخ  كاچ  هدروخ و  كاخ  هرهچ  زا  ار  تبرغ  تنحم و 

.داد یم  وشتسش 

.دبایب ار  لاؤس  تمالع  ود  داتفه و  ِخساپ  ات  دوب  رظتنم  ارحص 

.دوب بنیز  رظتنم  ارحص 

نانوچ درک و  هراپ  ار  اه  ضغب  هرجنح  بنیز ، ینافوت  كاخ و  ياهدایرف  ناکدوک و  سیخ  ياه  مالـس  هک  ...دوب  رظتنم  زونه  ارحص 
.دروآ رب  رس  غاد  درد و  قمع  زا  افوکش  يا  هلان 

! نیسح رب  مالس 

! ردارب رب  مالس 

! اروشاع هسامح  رب  مالس 

اما دوب ، هداتـسیا  البرک  نوناک  رد  ناوراک  .دـنداتفا  یم  كاخ  هب  هدـیرب  هدـیرب  اه ، ضغب  مامت  دـندوب و  هتفر  شوه  زا  اه  هژاو  ماـمت 
.هیقر نودب 

.دوب هداتفا  هار  نیدباعلا  نیز  ياه  مشچ  رد  رون  بالیس 

.دوب هدیسر  البرک  هب  یسپاولد ، هرهلد و  ارحص  کی  راکشآ  روبع  رد  ناوراک ،

.داد یم  زاورپ  هزات  يوب  زونه  تشد ،

.داد یم  هتخوس  ياهرپ  لاب و  يوب  زونه  تشد ،

.دنز یم  جوم  تارف  هنیآ  رد  زونه  هثداح ،
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.دوب نایرج  رد  تشد  رد  هتخود  نامسآ  هب  ياه  مشچ  هتخوس و  ياه  هیوم  زونه 

.تشاد موادت  قشع  زونه 

.دیشک یم  رس  يا  هشوگره  لایس  ّتیمیمص  يوجتسج  رد  هتخوس ، هنیس  ناوراک  دوب و  نیعبرا 
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.داد یم  همادا  شیوخ  هار  هب  یسک  ره  دوب و  نیعبرا 

.شیوخ ریزگان  لابقا  لابند  هب  تارف ، شیوخ و  هدیربرس  باتفآ  يوجتسج  هب  ناوراک 

.بنیز ییاشامت  ییاهنت و  عولط  رد  وحم  دوب و  نیدباعلا  نیز  شیاین  شبات  رد  قرغ  تشد ، دوب و  نیعبرا 

.دوب هدرک  يرپس  ار  شطع  بنیز ، دوب و  نیعبرا 

.دنک اپرب  ار  شیوخ  تارطاخ  همیخ  شیوخ ، یکشم  رداچ  اب  ات  دوب  هدمآ  بنیز 

.هزات یغاد  يوجتسج  هب  هنهک ، ینهاریپ  يوجتسج  هب  دوب  هدمآ  .دنک  رس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ار  رگید  یبش  ات  دوب  هدمآ 

.ییاهنت هرجنپ  رازه  يایؤر  اب  ییارحص ، هلال  رازه  يرارق  یب  اب  ییایرد ، سوناف  رازه  ینشور  اب  دوب ، هدمآ  بنیز 

.ینافوت هلفاق  کی  اب  ینالوط ، هاگن  کی  اب  دوب ، هدمآ  بنیز 

، هزین زارف  رب  تماما  توتف و  باتفآ  هک  ار  يا  هظحل  .دروآ  رطاخ  هب  ار  اروشاع  رابغ  نیرخآ 

.درک یم  همزمز  ار  قوش  همانترایز  زا  ییاهزارف 

یمرن زا  لامالام  تشد ، هک  يا  هظحل  دومیپ  یم  ار  نیـسح  هریخ  هاـگن  درک و  یم  رورم  ار  شیوخ  تارطاـخ  تارف ، هنییآ  رد  بنیز 
.دوب نیسح  نابرهم  هاگن 

.تشگ یم  زاب  نیعبرا  هب  تشگ ، یم  زاب  البرک  هب  درک و  یم  رورم  ار  تارطاخ  بنیز ،

بنیز دوب  هدیسر  دوخ  يوزرآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  هنوگ  نآ  .دوب  هدیسر  نیعبرا  هب  بنیز  کنیا  يرآ !

.دوب هدیسر  دصقم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  هنوگ  نآ  دوب ، هدیسر  دصقم  هب 

يداب تهزن  / ناتسعمش نیعبرا 

ناتسعمش نیعبرا 

يداب تهزن 

رد نیعبرا ، کـی  هک  دـنک  رذـن  شا  هدـشمگ  رفاـسم  تشگزاـب  يارب  یـسک  رگا  تفگ  یم  هک  دوب  يدیـس  ناـم ، یمیدـق  هلحم  رد 
ار شا  هدشمگ  ربخ  وا  يارب  هک  دیسر  دهاوخ  هار  زا  يا  هناورپ  ملهچ ، بش  نایاپ  دنک ، نشور  عمش  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  هناخاّقس 

.دروآ یم 
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نوخ تارطق  زونه  هک  هدروخ  ریت  کـشم  کـی  زا  يداـی  زج  يدـنبب ، شطع  لـیخد  نآ  هب  اـت  دوبن  يا  هناخاقـس  چـیه  وت ، يارب  اـما 
.تسا هدش  کشخ  نآ  رب  یقاس  ناتسد 

.يدرپس یمن  كاخ  هب  هبارخ  ياه  یکیرات  رد  ار  تا  هلاس  هس  رتخد  ینکب ، تیاه  یگتسکشلد  رذن  ات  یتشاد  یعمش  رگا  وت 

، دناد یم  بوخ  هک  تسوتردام  لسن  زا  يدالوا  هتفگ ، نخس  اه  هناخاقس  ناتسعمش  نیعبرا  زا  هک  يدّیس  نآ  یشیدنا  یم  تدوخ  اب 
.دناشک دهاوخ  دوخ  لابند  هب  ار  هتخوسلد  يا  هناورپ  دوش ، یم  بآ  هرطق  هرطق  هک  يا  هدیرپرس  عمش  ره 

! يا هتشگ  شوماخ  عمش  ود  داتفه و  نیشن  رتسکاخ  هک  يا ، هناورپ  کی  طقف  وت  اما 

.دسر یم  ماشم  هب  هتخوس  ياه  همیخ  دود  يوب  تلاب ، ورپ  زا  زونه 

! ناج بنیز 

یناکدوک يدرک : تبیرغ  رفاسم  تشگزاب  رذن  يدایز  ياه  عمش  وت  تشذگ ، هک  ینیعبرا  نیا  رد 

، دـنداتفا سفن  زا  نابـسا ، ياـپ  تسد و  ریز  رد  هک  یناـکدوک  دـندرپس ، ناـج  ناـبایب  نشخ  ياـه  هتوـب  ریز  رد  ناـبیرغ  ماـش  رد  هک 
...و و دـش  هدـیچ  ناشیگدـنز  لگ  اه  هنایزات  نافوط  اب  هک  یناکدوک  دـندروخ ، نیمز  رب  لمحم  یب  ياه  هقان  يور  زا  هک  یناکدوک 

عمش يور  رس و  زا  رتسکاخ  شدوبک ، ناتـسد  اب  هک  دوب  هتـسکشلد  يا  هلاس  هس  يدرک ، البرک  هناخ  هنـشت  رذن  هک  وت  عمـش  نیرخآ 
! دیکم یم  ار  نآ  مشچ  بآ  شا ، ینوخ  نابل  اب  درک و  یم  كاپ  شردپ  هاگن 

! دماین وت  لد  ياه  هناریو  هب  يا  هناورپ  چیه  وت ، ینیشن  هلچ  نایاپ  اب  اما 

هناخاقس ره  هب  يربب و  لزنم  ره  يوک و  ره  هب  ار  تمولظم  رفاسم  تشگزاب  یب  ربخ  ات  يدوب ، هدش  يا  هناورپ  تدوخ  وت  رگید  نوچ 
ياه مشچ  حیرـض  هب  هک  ار  ییاه  تسد  تجاح  ینزب و  يرـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  مالـس  اـب  دـننک ، یم  رت  بل  شنارئاز  هک  يا 

.ییامن تباجا  دنا ، هتسب  لیخد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا 

! البرک ناتسعمش  نیشنرتسکاخ  هناورپ 

یم ادـیپ  بآ  البرک  رد  رگا  هک  نوخ ! هب  هتـشغآ  رتسکاخ  رب  مّمیت  زج  دـنام  یمن  يا  هراچ  تسین ، حاـبُم  مشچ  کـشا  هب  وضو  رگا 
.دوب هیموی  ياهزامن  زا  رت  بجاو  هراوخریش ، شطع  عفر  دش ،
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یجنی هجیدخ  !/ بنیز منم ؛

بشما دیآ  یم  نیعبرا  يادص 

بنیز هار  زا  دسر  یم  ینعی  هک 

بنیز منم  .ما  هدروآ  راگدای  هب  ار  یتخـس  ياه  هار  جـنر  میآ ! یم  يرود  هار  زا  نم  ایب ! زاوشیپ  رب  زیخرب و  البرک ، زیخرب  بنیز ! منم 
، ...دنا هدیدغاد  نارتوبک  نیا  نک ! ایهم  ییاریذپ  يارب  ار  تدوخ  .البرک  زیخرب  هدمآ ، تراسا  زا  ياهوتسرپ  رالاس  هلفاق  مالسلا ! هیلع 

لاصو زور  زورما  ییادج ، افو و  هّصق  .رجه  قشع و  هّصق  تسا ! ربص  رجز و  هصق  ام  هّصق  ...دنا ، هدیـشک  اه  تبیـصم  اهوتـسرپ ، نیا 
.تسا نم 

مدوب رود  قیاقش  زا  لصف  لهچ 

مدوب رود  قشاع  ياه  نت  زا  و 

ورف هدید  تا ، هطقن  نیمادک  رد  نم ، باتفآ  هدیشک ! شوغآ  رد  ارم  تشهب  تا ، هکت  مادک  البرک !

! هتسب

! تسانـشآ منایب  نحل  هب  وا  اهنت ، میوگب ! وا  اب  رفـس  جنر  دیاب  منک ! زاغآ  شیوخ  هصق  ات  هدـب ! مناشن  تساجک ؟ نم  تشهب  هاگمارآ 
: مهدب شناشن  ار  شیاه  یتناما  دیاب  منک ! زاب  وا  شیپ  لد  هرفس  مهاوخ  یم  دمهف ! یم  ار  میاهدرد  هجهل 

بنیز راخ  یب  لگ  يا  ییاجک 

؟ بنیز رادید  ارچ  ییآ  یمن 

تشگرب زاب  تهار  همین  قیفر 

تشگرب زاب  تهاگن  کی  قوش  هب 

زا .منزب  هّجض  ار  ما  یگراوآ  ایرد  ایرد  مراذگب و  تیاه  هناش  رب  رـس  ات  .ردام  لد  زیزع  زیخرب  تا ! هدیدغاد  رهاوخ  منم  نم ! نیـسح 
.منک لد  درد و  تیارب  مخز  نیمدنچ  زا  میوگب ! تیارب  ارجام  اجک 

رهاوخ .نوزحم  تماق  هدـیمخ  نیا  یـسانش ؟ یمن  ارم  .تشگ  مخ  .تناـما  راـب  ریز  میاـه  هناـش  .بنیز  منم  .يونـش  یم  نم ! نیـسح 
! تسوت

ربص و هوک ، هوک  دـیزی ، رـصق  رد  نم  .ما  هدیـشچ  تبیـصم  هظحل  هظحل  ماش  هبارخ  زا  نم  .ما  هدـید  ریقحت  هفوک  ياه  هزاورد  زا  نم 
.ما هتخاس  تماقتسا 
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.تسا هدش  اهرهش  هزاوآ  نم ، یگدادلد  يارجام 
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.منزب راز  ار  يرد  هب  رد  تبرغ و  لصف  لهچ  مراذگب و  تیاه  هناش  رب  رس  ات  زیخرب !

هّصق ِتارب  تروص ، يدوبک  ِیلیس و  زا  منزب ، فرح  تیارب  اه  هنایزات  شزوس  زا  مهاوخ  یم 

.داد ناج  هبارخ  رد  هلاس  هس  زا  .هتفرگ  شتآ  ياه  همیخ  زا  رتسکاخ  رونت و  زا  .نارزیخ  بوچ  نادـند و  زا  ریجنز ، لـغ و  زا  .مناوخب 
.یشاب هدیدن  دوخ  هک  میوگب  تیارب  ارجام  ياجک  زا 

! نک هاگن  تا  هدید  مغ  رهاوخ  هب  نم ! نیسح  زیخرب 

مبیرغ هنوگنیا  هک  بنیز  منم 

مبیصن هتشگ  رفس  درد  مغ و 

نم لد  اب  هدرک  هچ  رگنب  کلف ،

! نم لمحم  هدناشن  رتسکاخ  هب 

.متـسشن هبرجت  هب  ار  ندوب  ارهز  نم  دید ، یهاوخ  میاهوزاب  رب  ار  هنایزات  ياج  زونه ، .دـید  یهاوخ  لمع  هبوچ  هب  ار  نوخ  ّدر  زونه ،
.متسیز هناقشاع  ار  ندوب  بنیز  نم 
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یفجن هّللا  هیآ  دلوت  زورلاس 

مادقا ینارماک  دمحم   / فجن نامسآ  رد  یباهش  دلوت 

.تشاد ناهن  هشیدنا  تمارک و  زا  ییایرد  لد ، رد  هک  دوب  يا  هراتس  عولط  هار  هب  مشچ  يرمق ، رفص 1315  تسیب  نامسآ 

.دز یم  جوم  شنادواج  ياه  مشچ  رد  نافرع ، نامیا و  داقتعا ، ملع و  هفسلف ، هقف و  ياه  قفا  هک  يدرم 

ياه هرجنپ  میدقت  ار  ییانشور  ینابرهم و  درک و  عولط  ییاهنت  هرجح  رد  نازورف  یباتفآ  نانوچ  یفجن ، یـشعرم  نیدلا  باهـش  دیس 
.دومن ردپ  رظتنم  نارگن و 

.دیامن ینابرهم  غورف  زا  راشرس  ار ، ردپ  دیما  ياه  هرجنپ  ات 
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.دش دهاوخ  لضف  لها  غارچ  مشچ و  هک  تسیرگن  ار  يا  هراتس  عولط  بش  نآ  فجن ،

.دش دهاوخ  یهلا  نید  مکحم  هناوتسا  هک  یکدوک  هفطاع  زا  زیربل  دوب و  قوش  زا  راشرس  بش  نآ  فجن ،

نیا نداتفا  هار  هب  ِهار  هب  مشچ  هناربص  یب  فرـشا ، فجن  هزوح  .درک  یم  سح  شیوخ  دوجو  مامت  اب  ار  ردام  تبحم  رپ  ياـه  تسد 
.مالسا زارفارس  رس و  نیا  ندیشک  تماق  رظتنم  دوب و  كدوک 

.تفرگن هلصاف  شمطالتم  ساسحا  زا  هظحل  کی  همطاف ، هب  تبحم  نیسح و  هب  قشع 

.داد یم  ناج  وا  هب  تفرگ و  یم  ناج  وا  رد  زور  هب  زور  قوش ، شتآ 

« ذاتسُالا میظعَت  یف  ملِعلا  هکََرب   » هک تسا  عضاوت  هب  یگرزب  دیمهف ، دش ، رت  گرزب  هک  یمک 

.قشع زا  نامیا  دسر و  یم  ثرا  هب  لد  زا  قشع ، هک  دوب  هتخومآ 

.دنک شیوخ  رورپدور  يایؤر  زا  راشرس  ار  ناهج  دیاب  هک  دوب  هتخومآ 

.دنک ساسحا  هوکش  عضاوت و  ربارب  رد  ار  وا  ندز  وناز  ات  رارق ، یب  دوب و  بات  یب  فجن ، هزوح 

.دنک ساسحا  ار  وا  يابع  هشوگ  ندش  یکاخ  ات  رارق ، یب  دوب و  بات  یب  فجن ، هزوح 

ار وا  ياه  ماگ  تمیمص  ات  دوب  هداتسیا  فجن  هزوح  هناتـسآ  رد  يولع ، خیـش  ییوگ  دمآ و  یم  یفجن ، یـشعرم  نیدلا  باهـش  دیس 
.دنک نیسحت 

! دنک وا  میدقت  ار  شیوخ  ياهدنخبل  ات  دوب  هداتسیا 

یباهش نانوچ  ات  دمآ ، یم  وا  .دوب  هار  رد  باهش  دیس  هک  رت ، هدرتسگ  یقفا  شنامسآ ، تفای و  یم  هزات  یتوارط  فجن ، ياه  هچوک 
.دنابوکب مهرد  دنازوسب و  ار  یکیرات  ینادان و  هایس  هنیس  بقاث ،
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راطع تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش هس 

نیدرورف 1383  25

رفص 1425  22

Apr. 13  . 2004

نابزرم ریما  / راطع

...دوب هدید  غرمیس  وا  دنتفگ  یم 

ناریا هراتـس  رپ  نامـسآ  كرات  رب  انام  نانچ  دنزیمآ و  یم  مه  هب  ار  ییادیـش  روش و  هک  تسا  ینادرم  هردان  هاگداز  هراومه  ناسارخ 
.دنا هدرکن  روهظ  نینچ  نیا  ییاه  ناسنا  ایند ، ياج  چیه  رد  هاگ  چیه  هک  دنشخرد  یم 

دیشروخ یگدنـشخرد  هوک و  تبالـص  ربا و  تفاطل  هب  ینادرم  تاملک  زا  شناهایگ  ترک  ترک  لزغ و  زا  تسا  رپ  روباشین  كاخ 
.دوش یم  ُرپ 

.دراد نایشآ  غرمیس  شربتس ، هیاس  ریز  هک  تدنار  یم  يا  هزوریف  يدبنگ  يوس  هب  يریگب ، ار  فاق  غارس  هک  ره  زا  اج  نیا 
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هدـیزگرب نیریـش  يدـبا و  یباوخ  يارب  ار  اج  نآ  يرون  یقـشع ، يدارم ، يریپ ، يراـگزور  يزور  هک  دراد  ياـج  يرازم  رب  یگنس 
ياه هملق  راب  رازه  هک  ییوگب  يدرم  ياـه  مشچ  لـالج  زا  دـیاب  یـسرب ، یهاوخب  هک  فاـق  هب  تسا ، غرمیـس  هاـگداز  اـج  نیا  .دوب 

.دوب هدرک  حتف  ار  شا  ینارون 

قاتشم ياه  ناج  راثن  ار  غرمیـس  رپ  نارازه  هک  ییاج  دید ؛ وا  ياه  تسد  رد  دیاب  ار  تیعقاو  اّما  دوب ، هدید  ار  غرمیـس  وا  دنتفگ  یم 
هب دیمحت ، ریسفت و  هب  لامک ، مامت و  هب  تسا ؛ غرمیس  دوخ  وا  ینیب  یم  ینک ، هاگن  رگا  رت  بوخ  ًالـصا  .درک  یم  هتخوس  یـشطع  و 

 ... ییادیش هب  روش ، هب  هدنخ ، هب  کشا ، هب  لزعت ، هب  تاجانم ،

هدش يداه  دهده  يا  ابحرم 

هدش يداو  ره  کیپ  تقیرط  رد 

شوخ وت  ریس  ابس  دحرس  هب  يا 

شوخ رتریطلا  قطنم  نامیلس  اب 

لگ اب  هک  دراد  يا  هشیپ  .دمآ  یم  ینـساک  لِه و  يوب  شا  هماج  زا  هک  تسا  يدرم  يامیـس  يداه ، نینچ ، نیا  ادیـش و  نینچ  نیا  و 
تایآ دولخ  هبذـج  رب  ار  جـنران  راهب  ياه  لگ  رطع  ات  دوب  هدـمآ  راطع  ...دـیوج  یم  زیمآزار  نیگآ و  رهم  يدـنویپ  ناـتخرد ، اـه و 

.دزیرب ناقاتشم  ياه  ماک  هب  ار  هسلخ  زا  ینوجعم  دناچیپب و  نآرق  یسدق 

؛ تفرگ دهاوخ  ادخ  يوب  دنیشنب ، راطع  اب  هک  ره  دنیشن و  یم  شدبلاک  رب  یهلا  لامج  وترپ  زا  يا  هرذ  دنیشنب ، هک  ره  ادخ  يایلوا  اب 
ار دـشابن » وا   » تساوخ یم  یتسم  .تشاد  درم  يارب  يرگید  راک  یتسم  دز و  یم  هناتـسم  رغاس  ادـیپ ، ناهنپ و  يایلوا  همه  اـب  وا  اریز 

شراظتنا غرمیس ، هک  دسرب  ییاج  هب  رگج  نوخ  زا  زیربل  رـس ، هب  رـس  يداو ، هب  يداو  دیوجب و  ار  قشع  دنارذگب ، ار  تریح  دمهفب ،
ار

.دیشک یم 

ناگراوس شتآ و  زا  ینابـسا  رب  راوس  گنت ، ییاه  هژم  کچوک و  ییاه  مشچ  اب  قرـش ، زا  دـندمآ  یم  هایـس  ياـهربا  نامـسآ ، زا  و 
...هدینت ياهارحص  قمع  زا  ینادرم 

ادخ تسا ؛ ینامـسآ  يالب  دیگنج - ! دوش  یمن  هک  یهلا  ریدقت  اب  ...و  دندرب  یم  دنتـشک و  یم  دنتخوس و  یم  دندمآ ، یم  اه  لوغم 
همه ات  دندرک  هاگن  ياج و  رب  دنداتسیا  .دریگ و  یم  شرهق 

دندیمهف یم  ایند  رد  يزیچ  ره  زا  رت  شیب  ار  نوخ  هژم  هک  ییاهریشمش  کچاکچ  زا  دش  رپ  ناریا  كاخ 

ص:120

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


مه ار  شیاه  لاب  هک  هتسخ  ردق  نآ  دوب ، هتسخ  غرمیس  و  ... 

همه نیا  سپ  زا  الاح  ...دیرپ  فاق  هب  دش و  رون  هک  دندز  غرمیـس  هتـسخ  نت  رب  ردق  نآ  دندمآ و  اه  لوغم  ...دـنک  زاب  تسناوت  یمن 
...نارگن وا  ياه  مشچ  تسام و  ياه  تسد  رد  غرمیس ، ياهرپ  زونه  لاس ،

يادنلب رب  ناوج  هدنز و  ون  زا  غرمیس ، دنسرب و  فاق  هب  وا  ياه  تسد  ددم  هب  دنوش و  راچد  ندش  یهار  هبذج  هب  رگید  غرم  یـس  ات 
،... دشخردب ناریا  نامسآ 

مامت غرمیس  دندید  ار  شیوخ 

مالسلاو دیاب  هاتوک  نخس  سپ 

ییازریم دیعسدمحم  / نامیا صلاخ  یِم 

نامیا صلاخ  یِم 

ییازریم دیعسدمحم 

.تسام یمالسا  نیمزرس  ینافرع  گنهرف  زا  يدامن  راطع ،

.تسا تفرعم »  » و تمکح »  » رازاب ِشورف  رطع  راطع ،

، ریطلا قطنم  رد  راـطع  .دوب  هتفاـی  تسد  ریطلا » قطنم   » ِتفرعم هب  راو  نامیلـس  هک  يدرم  اـیرد  .تسا  تقیرط  ِلزاـنم  ِفراـع  راـطع ،
.دهن یم  مدق  تسود  ترضح  لاصو  هاگراب  هب  کلاس ، هک  ماقم  نآ  ات  دهد ، یم  حرش  هلحرم  هب  هلحرم  ار  قشع  لزانم 

.قشع ياه  تمکح  دیوگ و  یم  قاشع  بیاصم  زا  همان ، تبیصم  رد  راطع 

.تسا شیاین  هناخدور  همان ،» یهلا   » رد راطع 

« دز ملاع  ِناگتخوس  نمرخ  هب  شتآ   » تفرگ و يولوم  ِناج  رد  هک  یشتآ  نامه  سنج  زا  دنشتآ ؛ اپارس  راطع ، ياه  لزغ 

.تسین وا  ياه  باتک  تمظع  رد  اهنت  راطع  تفرعم 

رد ار  نمشد  رس  يوم  هک  یلاح  رد  درک و  رپس  هنیـس  نمـشد ، ییورایور  هب  لوغم ، هلمح  رد  روباشین ، ماع  لتق  رهظ  رد  هک  یماگنه 
.دیشونا ار  تداهش  ماج  دوب ، هدرشف  گنچ 

دتشون نامیا  صلاخ  یم  تسد ، یکی  هب  »

« دنریگ رفاک  هّرط  رگد  تسد  یکی  هب 
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تمکح ياه  همشچ  هک  دوب  هنوگ  نیا  درک و  یگداتسیا  شیوخ  سفن »  » لباقم رد  هک  نانچ  نآ  داتسیا ؛ نمـشد  لباقم  رد  وا  يرآ !
.دوب يراج  هراومه  راطع ، قوذ  هناخدور  دیشوج و  یم  شلد  زا 

ص:121

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا بلطم  نیمه  هاوگ  راّطع ، موظنم  راثآ  دایز  مجح  کش ، یب 

يرایـسب یمجع و  بیبح  ینرق ،» سیوا   » دنداهن تسود  رادید  هار  رد  مدق  هک  تسا  ینادرم  فراع  تیاور  راّطع ، يایلوالا ، هرکذـت 
يایلوالا هرکذت  رد  هک  دنتسه  ییاه  مان  گرزب ، نافراع  زا  رگید 

.دنشخرد یم  راطع 

ترهش ریطلا ،» قطنم   » نوچمه وا  راثآ  هک  تسا  یسراپ  ِگنهرف  دنمشزرا  ياه  هنیجنگ  زا  راطع ،

.دنراد یناهج 

رطع مینزب و  شیاه  باتک  رگید  وا و  ریطلا  قطنم  راطع و  ناوید  هب  زین  يرس  هک  تسا  بوخ 

.مینیچب تفرعم  ياه  لگ  هخاش  هخاش  میوبب و  ار  وا  كانزوس  تاملک 
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ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  زور 

هراشا

هبنش

نیدرورف 1383  29

رفص 1425  26

Apr. 17  . 2004

مادقا ینارماک  مرکا  / راوتسا ياه  ماگ 

.لد خرس  ِناشوپزبس  امش  تسامش ؛ ِنآ  زا  زورما 

.تسا ناتراوتسا  ياه  ماگ  شخرچ  رد  موب  زرم و  نیا  ییاتسیا  هک  امش 

.دینک یم  ظفح  ار  رشب -  هدش  مگ  ِجنگ  نیا  تینما -  شیوخ ، يایوپ  نامشچ  اب  هک  امش 

.دیا هتسشن  نطو  ِلاسرید  ياهراوید  ِساپ  هب  تساه  لاس  هک  امش 

ندیسر يارب  هک  امش  .ولج  هب  دیور و  یم  بقع  هب  .تسار  هب  دیخرچ و  یم  پچ  هب  هدارا ، ِراوتـسا  ياه  ماگ  اب  تساه  لاس  هک  امش 
کیدزن جوا  هب  دیدرون ، یم  رد  ار  نامـسآ  ِیبآ  دیرد ، یم  ار  هوک  هنیـس  .دیرذگ  یم  نامـسآ  ياه  هناش  يور  زا  فده ، ِهارهاش  هب 

.رت کیدزن  ادخ  هب  دیوش و  یم 
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ِریطخ ياه  هناش  رب  راوس  دـینک و  یم  كرت  يدازآ  تینما و  قفا  دـصقم  هب  ار  دوخ  ِیکاخ  ياه  هناخ  زور  ره  هک  نالد ، دـیپس  اـمش 
.دینک یم  رورم  ار  شیوخ  خرس  قاثیم  تیلوؤسم ،

.شترا ِفص  رد  دینهیم و  ِراد  هیالط  هک  نیمز  ناریا  ِنایامزآ  مزر  امش 

.تسا نیجع  وپاکت  وهایه و  اب  هتخیمآ و  تمواقم  ِحور  اب  هک  یشترا 

یم نطو  مچرپ  رب  هراومه  تلادـع  میـسن  شـشالت ، ياکنخ  زا  دور و  یم  شیپ  هب  يدازآ  ِتسد  رد  تسد  تساه  لاـس  هک  یـشترا 
داهن و هرابود  یمهرم  ار  نطو  ِلاسرید  ِمخز  هک  یشترا  .دزو 

.درک كاپ  ینماان  ِنیم  رابغ  زا  ار  نیمزرس  ِمومسم  ِكاخ 

دشک یم  ریوصت  هب  یبآ  نامسآ  رد  ار  مدرم  تشونرس  شالت ، ِدعتسم  ِناتسد  اب  تساه  لاس  هک  یشترا 

.دوب نونج  گنج و  کیرات  توکسم و  ِياه  بش  ِنشور  ِغارچ  اهنت  هک  یشترا 

.دکچ یم  مخز  ياه  هفوکش  شرکیپ  يانهپ  زا  زونه  هک  سونایقا  تعسو  هب  یشترا 

یم ناـفوت  نوچ  دـنازرل ، یم  دـعر  نوچ  .دور  یم  شیپ  دور و  یم  شیپ  .دـلاب  یم  دـنک و  یم  دـشر  لاـسنهک  یتـخرد  نوچ  زونه 
.تسا هاگ  هیکت  نامسآ ، نوچ  دشورخ و 

قفا هنارک  یب  ِساکعنا  ناتعیسو ، ِنامشچ  هک  امش  .تسا  قرَغ  قَرَع ، رد  ایرد  ناتتمه ، ِمرش  زا  هک  امش  .تسامـش  ِنآ  زا  زورما  يرآ !
ار نآ  هک  تسامـش  ياناوت  ِناتـسد  دوش ، یم  هتخیـسگ  نطو  ِكاخ  زا  يدوپورات  هک  اجکره  .میـسن  ِلـسن  زا  ناـتبیجن  هاـگن  تسا و 

.دشخب یم  هرابود  يدنویپ 

هـسامح تایح ، ِيوس  نیرت  كاپ  رد  نطو ، یبآ  ِنامـسآ  رد  نادواج ، ِياه  هسامح  ِشنیرفآ  نامـسآ ، ِمَّدقم  ِّطخ  اهزور ، نآ  دای  هب 
.دندیرفآ

.گنج نکِش  نمشد  ياه  هسامح  نانوچ 

.يراپس یم  هثداح  ِتوترف  ِناتسد  هب  ار  دوخ  شیپ ، زارت  قاتشم  راب  ره  وت  و 

.دشخرد یم  رهپس  كرات  رد  وت  ِمان  تساجرب ، اپ  نامسآ  ات 
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر 

هراشا

هبنشود

نیدرورف 1383  31

رفص 1425  28

Apr. 19  . 2004

رظن شوخریما  / ملاع هودنا  نیرت  نیگنس 

تفر یم  ّتیموق »  » جارات هب  یناسنا » تمارک   » هک يراگزور  رد 

روگ رد  هتفکـشان  هفطاـع ،»  » ياـه هفوکـش  دوـب و  هدـنار  كرـش »  » توـه رب  هب  تلاـهج ،»  » تیرفع ار  تیدوـبع »  » هک ناـمز  نآ  رد 
« ظاکع  » رازاب عاتم  توهش ، بارش و  رعش و  دندش و  یم  نفد  توخن » »

تشهب يوب  زا  ییاه  تسد  اب  يدمآ ؛ دوب ،

تبحم ییابیز  هب  یمّسبت  قشع و  تعسو  هب  یهاگن  اب 

«. دیحوت  » يردق نارگ  هب  يدروآ ، يا  هیده  و 

! ندوب وت  اب  ياه  هظحل  دوب  اهب  ُرپ  هچ  و 
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هناهب تا ، یتسه  و  يروای ، یب  ناب  هیاس  تیاه  تسد  ام ، ینادان  ِدرد  يافـش  تمالک ، دوب ، ام  هنیرید  ياه  مخز  مهرم  وت ، يراـبدرب 
نامز فرظ  زا  ار  اه  هعرج  نیرت  خلت  تنارای  زورما ، .ام و  شنیرفآ 

.دنشک یم  لد  ياه  هناش  رب  ار  ملاع  هودنا  نیرت  نیگنس  دنشون و  یم 

.دناشن یم  تنادناخ  هتخوس  رگج  رب  ار  قافن  هدش  ناهن  ياه  شنیب  تندوبن ،

.تسا رهاظت  ياه  هتسوپ  سپ  رد  هتفرگ  نیمک  ياه  هنتف  ناروف  تصرف  وت ، نادقف 

تیفاع شوغآ  رد  هتفخ  ياه  نادـجو  دوش و  یم  عمط  لاگنچ  راتفرگ  ینازرا ، هب  وت ، داهج  دـهَج و  اه  لاـس  رمث  هک  تسا  روآدرد 
فاصنا و هب  وت  قح  رب  ِناثراو  رگرادیب  دایرف  ار ، یهاوخ 

یلمع یب  راب  گرم  توکس  كاوژپ  انتعا و  یب  نیگنس و  ياه  هاگن  زج  یخساپ  اّما  دناوخ ، یم  تلادع 

.دریگ یمن 

.نارگمتس داصرم  رب  تراگدرورپ  تسا و  شیپ  رد  يرواد  زور  تسین ؛ یکاب 

زابرـس وت  رما  زا  تّما ، یهارمگ  ياهب  هب  اّما  دـنراگنب ؛ نآ  رد  تنامرف  هب  ار  تیادـه  مسر  هار و  اـت  دـنروایب  یملق  هفیحـص و  یتفگ ،
ناشزاین هچ  .تسا  نیرتراکشآ  تقیقح ، تسا ، تّوبن  رطع  زا  راشرس  ناشریمض  هک  نانآ  يارب  اما  دنتشاد ؛ تزاب  تیصو  زا  دندز و 

!؟ یملق يا و  هفیحص  هب 

، تریصب هب  هاگآ ، ِنارادرواب  نیا  .تسا » مالسلا  هیلع  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  مالـسلا  هیلع  یلع   » هک دنا  هتـشاگن  لد  حول  رب  نانیا 
.تسیچ شنیشناج  هناشن  تسیک و  ناش  « ریما  » هک دنا  هدرک  دوهش » »

هب ار  دیدرت  کش و  ساّنخ  هک  تسا  نینچ  .دـنا  هتفرگ  اشامت  هب  یـضترم  نامـشچ  هنیآ  رد  دوب ، راکـشآ  وت  هاگن  رد  هک  ار  یتقیقح 
يرواب قح  هب  اّما  دنکدنا ، رامش  هب  تسین ؛ سرتسد  ناشنامیا 

.رایسب

! يدرک راومه  دوخ  رب  راگزور ، رازآ  هچره  يدروآ و  ياج  هب  دوب ، غالب  طرش  هچ  نآ  هک  یتسار ، روآ  مایپ  يا  وت  رب  دورد 

! دناسر تمامت  هب  ار  قالخا  مراکم  تمیظع ، قلُخ  هک  وت  رب  دورد 

.تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  کین ، ماجرف  دنتشاد و  اور  متس  تکاپ ، ترتع  یحو و  باتک  رب  وت ، ثاریم  رب  هک  نانآ  دنراک  نایز 
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ینوطالقس میرم  / يدّمحم تاولص  میسن 

دشاپ ورف  نامسآ  ات  راذگب 

دچیپب مهرد  هصغ  زا  نیمز  ات 

دنوش هدنکارپ  هتشر  هتشر  اه  هوک  ات 

دنوش باترپ  نامسآ  هب  هلعش  هلعش  اه  هچوک  ات 

درابب نیمزرس  رب  گرم  كاخ 

دننیبن یتخبشوخ  گنر  نیا ، زا  دعب  ات  راذگب 

هسیسد دنخشین و  ياه  هچوک  نیا 

يرظن هتوک  تقامح و  ياه  هناخ  نیا 

؟ يداتسیا هنوگچ 

رهش نادرم  ِلهج  ربارب  رد 

تخادنا ياپ  زا  ار  هوک  هک 

درک یم  هلاچم  ار  نامسآ 

دومن یم  هراپ  ار  اهایرد  ربص  هتشر  و 

اونشان لدروک و  یموق  ربارب  رد 

لد گنس  گنک و 

دندمآ رب  متس  رس  زا  وت  اب  هک 

دنتسب تا  هنابش  لتق  هب  رمک 

دنتفرگ ناشناکدوک  ناراب  گنس  ریز  ار  وت 

!؟ يرعاش يرگوداج !؟ دنتفگ :
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دندز گنس  ار  تنادند 

دنداد لقیص  ار  تمارآ  حور 
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دندیشک تیور  هب  ریشمش 

دندرک یلاخ  ار  ناشنادنفسوگ  هبمکش  ترس  رب 

دنداد هزیاج  تا  ینز  گنس  هقباسم  رد  ار  ناکدوک 

دندرک تا  هرصاحم 

دنوادخ رطع  زا  يدرک  نشور  ار  رهش  هک  وت 

يدیشخب نتسیز  تصرف  ار  روگ  هب  هدنز  نارتخد 

يدرک روراب  ار  ناشنفع  ِیبادرم  ياه  هشیدنا 

هک وت 

يداد هفطاع  ار  تخب  هریت  نانز 

يدرک نابرهم  ار  لدروک  نادرم 

هک وت 

هدیشک کلف  هب  رس  ياه  هوک 

دندز وناز  تربارب  رد 

دندش هدنلاب  تا  ینارون  ياه  هیآ  یقیسوم  اب  ناتخرد 

درک روهظ  وت  هطساو  هب  دیشروخ 

دش ابیز  وت  هطساو  هب  هام 

دش هدنشخب  وت  هطساو  هب  نامسآ 

تسا میرک  وت  هطساو  هب  ایرد  هک  وت 

تفای شزرا  وت  هطساو  هب  كاخ 

مارآ مارآ  کنیا 
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روبص هداتسیا و 

يراذگ یم  دنوادخ  یتوربج  ناماد  رب  رس 

لیئاربج رطعم  لاب  لاب  رد 
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يدمحم تاولص  میسن  اب 

دنک هیوم  ار  ندوب  وت  یب  مغ  رهش ، ات  راذگب 

.دزیرب رس  رب  هودنا  تبیصم و  كاخ 

دنزب كاخ  ناماد  رب  گنچ 

یگدنز زا  دتسیاب  رهش  ات  راذگب 

دونشن ار  تنابرهم  ياه  مدق  يادص  رگید  ات  راذگب 

دونشن ار  تنآرق  توص  يادص 

دنیبن ار  تیاهدنخبل 

، دنیبن ار  تروآ  لالم  راگزور 

ناقفخ رد  هتفخ  رهش  نیا  رهش ؛ ات  راذگب 

لهج بت  رد  شوماخ  رهش  نیا 

!! دنیبن شوخ  راگزور  وت  زا  دعب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / مغ رد  هتسشن  رهش  يا 

مغ رد  هتسشن  رهش  يا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! رابغ تولخ  رب  هتسیرگ  مزمز  يا  هودنا ! رب  هتسشن  همزمز  يا 

! دنلب ناتهودنا  اه ؛ هظحل  يان  رد  هتفخورف  ياه  هلان  يا 

!؟ تسیچ یپ  زا  ماگنه ، هب  ان  زیختسر  نیا  کنیا  دییوگب ، ناه 

!؟ رابغ اه ، لد  هنییآ  رب  تس  هدناشنب  هک  نیا 

!؟ رارق کنیا  ناوجوریپ ، لد  زا  هدرب  هک  نیا 
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!؟ تسیک زوس  ملاع  ِغاد  ِنامجرت 
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! هنیدم يا 

! فحصُم توکس  نیا  وت و  کنیا 

! رای مغ  رد  هتسشن  رهش  يا  فعاضم ! مغ  نیا  وت و  کنیا 

! شرون يامن  قح  هنییآ  شروضح ! دور  اه  هرطاخ  زا  راذگم ! باتفآ  نتفر  اب 

! هنیدم يا 

! تدیما دور  یم  هک  باتشب 

! تدیفس ور  هشیمه  دّیما 

! شومارف دوش  یم  هک  باتشب 

! تدیع ياهزور  رطاخ  رد 

! فعاضم مغ  نیا  وت و  کنیا 

! هنیدم يا 

! زورما دجسم  هاگن  تسا  درس 

! زوس رد  هتسشن  لد  هنییآ 

! مراد هتسخ  يولگ  هب  یضغب 

! زورفایب ایب ، ملد  هب  شتآ 

! فعاضم مغ  نیا  وت و  کنیا 

! نک ما  يرای  یحو  هناخ  يا 

! نک ما  يرای  یحو ، هناورپ 

! تفر ناهج  تمحر  هیامرس 

! تفر نامسآ ، نیمز و  ِرون  نآ 
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! ناماد هب  مغ  رابغ  هنییآ ،

! ناناج يور  ِياوه  هب  دیرگ 

! ینابز یب  نابز  هب  دیوگ 

.ینادب يا  هراشا  هب  دیاش 
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! رای مغ  رد  هتسشن  رهش  يا 

! راذگم باتفآ  نتفر  اب 

! شروضح دور  اه  هرطاخ  زا 

! شرون يامن  قح  هنییآ 

؟ ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وک  یحو ، هناخ  يا  - 

! دمرس يامن  قح  هنییآ 

! دماین وک ، زاجح  دنزرف 

! دماین وک ، زامن  حور  نآ 

! وناز هب  رس  هداهن  بارحم 

! وج ببس  هگ  ناوخ و  هیثرم  رگ 

! شیادص مغ  زا  لد  هدنکآ 

! رای مغ  رد  هتسشن  رهش  يا  شیاه : هلان  ِنایم  هب  دیوگ 

! راذگم باتفآ  نتفر  اب 

! شرون يامن  قح  هنییآ  شروضح ! دور  اه  هرطاخ  زا 

! اباب غاد  یحو ، هناخ  يا  - 

! مالسلااهیلع ارهز  بلق  هچرگا  هتفشآ 

! نازوسب يا  هرارش  هب  ار  ام 

! نازوسب يا  هراو  هیثرم  اب 

! نازحالا تیب  نابز  هب  دیاش 

راذگم باتفآ  نتفر  اب  رای ! مغ  رد  هتسشن  رهش  يا  ناناج : قارف  رد  هک  میلان ،
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! شروضح دور  اه  هرطاخ  زا 

! شرون يامن  قح  هنییآ 
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ییاضر هدیمح  ! / ما هناوتشپ  یب  هراتس  مور ، یم  نم 

! مهودنا رب  هتسشن  همزمز  يا 

! مراد هتسخ  يولگ  هب  یضغب  اه ! ییاهنت  يان  هلان  يا  مالسلا ! هیلع  لییاربج  ینامسآ  هیرگ  يا  شمارآ ! ملد  زا  هدرب  هبعک  يا 

نیگمغ بورغ  نآ  رد  زور  نآ 

.مدید باتفآ  نتفر  اب 

...و دوب  مغ  دیحوت ، ِناقشاع  هرهچ  رد 

! ما هناوتشپ  یب  هراتس  مور ، یم  نم 

ییاضر هدیمح 

! هدروخ یلیس  دوبک  يا  هتسب ، نامسآ  يور  هب  ياهرد  يا  هتسویپ ، هشیمه  ات  ياهراوید  يا  رهش ، يا  ظفاحادخ 

! زامن هداجس و  ياه  بش  ِتوکس  يا  ظفاحادخ ، رهش  خاتسگ  ياه  مشچ  زومرم  گنهآ  رد  هدیچیپ  يایاوز  مامت 

! رهش دولآ  هم  ياوه  رد  رشتنم  يادص  يا  كاخ ، يا  ظفاحادخ ،

! یلاوح نیا  ِلها  ان  ياوه  ظفاحادخ ،

! بعش هنیدم ، هّکم ، ظفاحادخ 

! نابرهم ان  ياه  مشچ  هدش  تشم  ياه  تسد  ینمشد ، هدیشک  ياهرجنخ  ظفاحادخ ،

 ... ! ظفاحادخ

! هدرتسگ ِتوربج  هتسویپ ، نامسأ  مالس 

! نامسآ كاخ  رد  هدشمگ  هنارت  يا  مالس 

! هدوشگ ناهد  رون  يوربور  هشیمه  ات  ياه  هرجنپ  مالس 

، فطل يراج  نایرج  مالس ،
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لیئاربج مالس 

! کیالم يا  کیدزن ، ِناگتشرف  مامت  يا  مالس 

.دیآ یم  راهب  يوب  نامسآ ! تفه  مالس ،

! ظفاحادخ قاتشم ، ياه  مشچ  هیالط  يا  رون ، بعکم  يا  ظفاحادخ 

.مونش یم  ار  لیئاربج  ياه  لاب  يادص 

! بازحا قدنخ ، دُحا ، ظفاحادخ 

! راطفا یب  ياه  بش  هزور و  ياهزور  ناتسلخن ، ياهزور  دیعبت ، هنعط و  ياهزور  ظفاحادخ ،

.دکچ یم  ورف  كاخ  ذفانم  رد  دیشروخ  دننز ، یم  میادص  نامسآ  يوس  هب  زاب  ياه  هرجنپ  مامت 

! اعد يراج  هشیمه  ات  منرت  مالس  حبص ! مادتسم  دبا  ات  هدیپس  مالس ،

، دیآ یم  کیالم  ياه  لاب  يوب  نامسآ ! هدوشگ  ياهرد  مالس 

! ضحم رون  مالس  شرع ! مالس 

! كاخ زا  ادج  هدماین  ياهزور  مالس 

! نامسآ تسدکی  هنهپ  مالس 

! مالس ییاهنت ، هاگ  هیکت  مالس  يرارق ! یب  ياه  بش  يوناب  هجیدخ ، مالس 

! ردپ ِردام  یب  هراتس  ظفاحادخ ،

! هتسکش يولهپ  دوبک و  هرهچ  ظفاحادخ ،

! میاهدرد مهرم  تیاه  تسد  يا  ظفاحادخ 

! ظفاحادخ نایغط ، لاح  رد  ياه  هاچ  رد  رشتنم  تیادص  يا  ظفاحادخ 

.یمدرمان مامت  يا  رهش ، يا  ظفاحادخ  یندورسان ، ياه  مخز  ینتفگان ، ياهدرد  ظفاحادخ ،
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

یعراز يدهم  / هدش تسُپ  ياه  مالس 

؟ میارسب دوخ  يارب  راوگوس  يا  هیثرم  تیارب ، هناقشاع  یلزغ  ندورس  ِّتین  هب  بش ، هب  بش  یِک  ات 

!؟ دنک لّدبم  خلت  يدنخرهز  هب  ار  محور  موصعم  ياه  مسبت  تنارکنم ، دنخشین  اه و  هنعط  رابغ  یِک  ات 

؟ ناشمراذگب اهنت  تندوبن  سوباک  اب  مناچوکب و  باوخ  ِییایؤر  ِيایند  هب  تمان  ییالال  اب  ار  منامشچ  ریگ  هناهب  ناکدوک  یِک  ات 

؟ منک هرامش  ار  اه  هعمج  ِيرتسکاخ  ياه  بورغ  مناخرچب و  لالُز  يا  هعمج  عولط  تمس  هب  ار  تعاس  ياه  هبرقع  رادم  یِک  ات 

؟ ییاین وت  َو  نامطایح ، ياه  لگ  ِتایح  همادا  يارب  مزاس  يا  هناهب  ار  تندمآ  ِدیما  یِک  ات 

مناشکب و ناهج  ياه  هاگتسیا  ِکت  کت  هب  ار  محور  هزانج  تَا ، یهارمه  ِّتین  هب  مدنبب و  ار  تندمآ  ِنادمچ  حبص ، هب  حبص  یِک  ات 
؟ منادرگرب هناخ  هب  ار  تندماین  ِنادمچ  بش ، هب  بش 

؟ مسیونن تکاپ  تشپ  ار  تا  یناشن  منک و  تُسپ  تیارب  ار  میاه  مالس  یِک  ات 

؟ مریگن تجاح  منک و  تندمآ  رذن  ار  مبلق  ياه  عمش  یِک  ات 
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؟ دنوشن در  ار  تندوب  غاب  هچوک  دننک و  هبرجت  ار  ندز  هسرپ  ما ، یگدنز  ِتخسرس  ياه  شفک  یِک  ات 

؟ منک بوکخیم  مَا  ییاهنت  يراوید  راچ  رب  یسکع ، دوجو  یب  ار ، تسکع  باق  بوچراچ  یِکات 

؟ ییاین یشابن و  زین  وت  و  مدنبب ؛ میاشگب و  تندوبن  ینالوط  ياه  ناراب  ِزیرکی  ِشراب  رد  ار  میاه  کلپ  رتچ  یِکات 

هناگی وت  لاصو  ياّنمت  هب  یک  ات  »

؟» هناور لیس  نوچ  هژم  ره  زا  دوش  مکشا 

؟ ...یِکات یِک ؟ ات  یِک ؟ ات 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ارچ ییآ  یمن 

ارچ ییآ  یمن 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

«! قرشم برغم و   » زا اه  هزوز  يادص  دیچپ  یم  هک  يدرمان ، كالوک  نیا  رد 

! نوریب دهد  یم  اه » يروابدوخ   » ِلد زا  راگنز  هک  يدابآ  هنییآ  نیا  رد 

! تسا مالسلا  هیلع  نامیلس  کُلم  ِندیعلب  ِیپ  رد  ییاهدژا  لثم  هک  نویهص )  ) هناکاپان نالوج »  » نیا رد 

! ناحور کبس  ِدود  رد  هدیچیپ  اه  هوهق  يوب  هک  نمیرها ؛ موش  ياهدنخبل  شزاس و  ياه  هناخ  شیامه  لصف  نیا  رد 

هدازآ ياه  ناسنا  دایرف  یمخز  هشیمه  لصف  نیا  رد 

! تلادع يارآ  ملاع  باتفآ  يا  ارچ !؟ ییآ  یمن  مهار ! رد  مشچ  نم  ار  وت 

! تسا سوناف  عمش و  یب  هناورپ  کی  ساسحا  نیرت  یلاخ  رحس ،

تسا دولآ  بش  ياه  سفق  رد  يرانق  دایرف  ِییاهنت  كاوژپ  رحس ،

! ریگلد هتسخ و  ِنامسآ  نیگهودنا  هنیس  رد  قفش  غاد  هنییآ  رحس ،

ص:135

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


! تسا هفوک  دجسم  ِنیسپاو  ِحبص  دولآ  نوخ  بارحم  رحس 

یم وت  زا  نم  ار  وت  ناهاگرحس ! مهار ، رد  مشچ  نم  ار  وت  تلادع ؛ يارآ  ملاع  باتفآ  يا  ارچ  ییآ  یمن  يرود ! وت  کیدزن و  رحس ،
! ناهاگرحس مهاوخ ،

! میزیچان تخس  يرابغ ، لثم  رگا  تهاگرد  هب 

! میزیر یم  وت  ياه  مدق  رب  ار  دوخ  ساسحا  یلو 

! میزیوایب لد  اهرحس ، ناماد  هب  یک  ات  ایب ،

! میزییاپ لصف  رد  هلچلچ ، کی  زا  رتاهنت  ایب ،

! ناهاگرحس مهاوخ ، یم  وت  زا  نم  ار  وت  ناهاگرحس ! مهار ، رد  مشچ  نم  ار  وت  تلادع ! يارآ  ملاع  باتفآ  يا  ارچ !؟ ییآ  یمن 

يریدق نیسح  دمحم  / روآ طاشن  رواب 

روآ طاشن  رواب 

يریدق نیسح  دمحم 

هدروخ هرگ  تراظتنا  زارد  هتشر  هب  رضاح  رصع  تشونرس  هک  مناد  یم 

روضح ياپ  شناگدش  هتفریذـپ  هک  یناحتما  تسا  هفیظو  هب  لمع  یعقاو و  راظتنا  یتسه ، روکنک  لاؤس  نیرت  تخـس  هک  مناد  یم  و 
.دنراذگ یم  تلاصو  هاگشناد  هب  هجوت  و 

باوخ اهنت  راظتنا  دنک ، یمن  شیاه  يرارق  یب  لد و  مخز  زا  تیاکح  اهنت  راظتنا  هک  مناد  یم  زاب  اّما 

یسپاولد یمارآ و  ان  شراک  اهنت  راظتنا  جوم  رپ  سونایقا  دریگ و  یمن  ناقشاع  ياه  لولس  مشچ  زا  ار 

ربارب رازه  نیدنچ  تفرعم  قشع و  رازاب  رد  ار  کشا  دیراورم  ءاهب  .دنک  یم  ربص  يانیس  ار  لمحت  هنیس  وت ، راظتنا  .تسین  لد  ندرک 
ینادواج ییادخ و  گنر  ار  ییادج  ياه  هظحل  وت ، راظتنا  .دنک  یم 

يا هناگادج  باسح  وت ، راظتنا  .دنک  یم  ینعم  روش و  زا  زیربل  ار  هروش  لد  هیناث  هیناث  فرظ  دنز و  یم 

مـشچ ماک  لصف  کی  دیاب  دنیـشنب و  لاصو  هرمث  هب  يزور  دیاب  راظتنا  تخرد  يرآ  .دـنک  یم  زاب  ندـید  یتح  ندوب و  دـیما ، يارب 
.دوش نیریش  تلامج  هدهاشم  هب  تهار  هب  مشچ  ياه 

دنیب ربلد  هک  تسا  نآ  هدیاف  ار  هدید  »
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« ار ییانیب  هدیاف  دوب  هچ  دنیبن  رو 
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.تسرواب رد  يروش  روآروش و  يرواب  راظتنا  يرآ 

لد ندیپت  راظتنا ، .تسا  يروای  یب  يروابان و  ایند  کی  يارب  هعیـش  مایپ  هراصع  .تسا  یمئاد  روضح  لاصو و  ییالط  دـیلک  راظتنا ،
هرابود عولط  يوب  راظتنا ، .تسا  رگید  هزجعم  کی  تبث  يارب  خیرات 

يزور هنابش  شبات  عورش  تبیغ و  ربا  ناتساد  نایاپ  راظتنا ، .تساهرواب  ياه  یکیدزن  زا  دیشروخ 

.تسا تماما  تیالو و  دیشروخ 

یم ددرگ و  یم  رتدایز  لاصو  ینیریـش  هک  تسا  خـلت  ینالوط و  راظتنا  رطاخب  هک  ارچ  .میریگ  یمن  هدرخ  قارف  يا  هظحل  هب  ام  اـقآ !
.دشاب نامتشز  لمع  رطاخب  تتبیغ  رگا  ام  رب  ياو  اّما  ...اّما  دپت  یم  ندمآ  يارب  تلد  یسک  ره  زا  رتشیب  دوخ  وت  هک  میناد 

تسا یگدنب  زبسرس  نیمزرس  رد  تدابع  لگ  نیرت  گنشق  راظتنا  هک  يدومرف  دوخ  وت  نم ! ياقآ 

هک دـیتفگ  زاب  دـهاکب و  شدنمـشزرا  ياه  گربلگ  لکاک  زا  يوم  شا  يرهم  یب  كالوک  اـب  دـناوت  یمن  مه  سأـی  نازخ  هک  یلگ 
.چوپ ياهوزرآ  لمأت و  رکف  هب  دیزودب  روضح  هنیئآ  هب  لمع  مشچ 

یباجح دوخ  رب  نم  رای  درادن 

یباقن شفلز  رب  هن  تروص  رب  هن 

تسام لد  یئافص  یب  زا  باجح 

یباحس ار  شنامسآ  دشابن 

ياه مدـق  اب  ددرگ و  رت  صلاخ  تراظتنا  شتآ  رد  نامتبحم  يالط  ات  میهد  یم  تغارف  راظتنا و  ياه  هلعـش  هب  نت  وت  رطاـخ  هب  اـم  و 
يورهار رد  متسه  تندمآ  حبص  رظتنم  هک  یلاح  رد  بشابش  یگنت  لد 

.مراد یم  رب  تلاصو  هب  دیما  ماگ  راظتنا  زارد 

يدابآ دوواد  هموصعم   / ...وت دای  ياوه  رد  سفنت 

...وت دای  ياوه  رد  سفنت 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.دشاپ یم  نیمز  رب  ار  شدوخ  نامسآ ، دنا و  هتفگ  كرت  ار  ناشیاه  هنال  اه  کل  کل  دیآ ، یم  فرب  يوب  یتسین ؛ وت 

خرـس و ییاه  مشچ  اب  اه  هتفه  دـنور و  یم  باوخ  هب  تندـمآ  يایؤر  اب  بش  ره  ناـکدوک ، تسا ، هتفر  ورف  هم  زا  يا  هلاـه  رد  رهش 
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.دنشک یم  سفن  ار  رود  يا  هعمج  سیخ ، ییاه  هنوگ 
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.دنا هناورپ  زا  رپ  دوز ، حبص  نآ  راظتنا  رد  اه  هچوک  نیا  دنا ، هدرکن  وخ  تندوبن  هب  اه  هچوک  نیا  اما  يا ، هدماین  یتسین ،

ره دـتفا و  یم  كاخ  هب  ار  تندـید  زییاپ ، ره  هک  مگرب  نآ  نم  دـتفا و  یم  ام  کچوک  رهـش  رد  زور  کی  هک  یگرزب  قاـفتا  نآ  وت 
.دنز یم  هناوج  ار  تندمآ  راهب ،

! دنک سفنت  وت  ياوه  رد  نیمز  راذگب  زیمایب ، رازمدنگ  هناخدور و  يوب  اب  ناتسهوک ، يوب  اب  درگرب ،

.دهد زاورپ  ار  شیوزارت  نیهاش  تلادع ، دیوشب و  ار  تشد  يور  تسد و  باتفآ ، راذگب 

نارابب ار  دولآ  هم  ياه  مشچ  نیا  درگرب و 

.دوش نشور  كاخ  نامشچ  دروایب و  ایند  هب  ناراب  نامسآ ، ات  درگرب 

.دنشک یم  راظتنا  ار  تندمآ  نتسبآ ، ياهربا  نیا 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا   / ...ییایب وت  ات 

...ییایب وت  ات 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا 

تخرد دش و  زبس  كاخ  دیـشک ، سفن  دنام و  هدنز  نیمز  .افوکـش  هچنغ ، رازه  دش و  مرگ  هدز  خـی  هنیـس  رازه  تندـمآ ، راظتنا  رد 
زاورپ دش و  داش  هدنرپ  تفر ، دمآ و  راد ، هلابند  هراتس  داد و  هویم 

.ییایب وت  ات  تخومآ ، ندرک 

بیرغ و ِلد  رازه  نارازه  دنیـشن ، یم  راـب  هب  تنارکمج  نامـسآ  نیمز و  رب  اـهنت  هراتـس  رازه  نارازه  يزور  هک  یناد  یم  بوخ  وت 
.ییایب وت  ات  نایرگ ، مشچ  رازه  نارازه 

رارق یب  ملد  هک  ار  تندـمآ  مرامـشب  هیناث  هداج  نیمادـک  رـس  رب  .اـهوب  بش  اـه و  كرپاـش  ینازرا  هراتـس  تشم  تشم  نم ! يـالوم 
.تسامش ياپ  كاخ 

بآ نیرت  لالز  سپ  زا  هنیرید  يراظتنا  زا  سپ  حبص ، کی  ات  داب  هنیدآ  میاه  هیناث  مامت  .هنیدآ  حبص  کی  دمآ ، یهاوخ  حبـص  کی 
.میوگ شابداش  تندمآ ، داب  كرابم  هب  ار  ملد  اه  هنیآ  اه و 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ ایب تلادع  زبس  مچرپ  اب 

همه نیا  زا  دنا  هدـش  هتـسخ  هک  تاظحل ، دـننک و  یم  ناش  تباجا  تکرب  زا  یلاخ  ياه  تسد  زا  هیالگ  دریگ ، یم  هک  ناقـشاع  لد 
.ندیسرن ندیپت و 

اب سپ  تسا ؟ کیدزن  تندمآ  هک  نیا  هن  رگم  دننک ؛ یم  اعد  وت  ندمآ  يارب  دـننک و  یم  اّنمت  ار  وت  دـهاوخ ، یم  ار  وت  ناشلد  همه ،
یلاها نانیشن  ریوک  هب  ار  ندوب  زبس  هقیرط  ایب و  تلادع  زبس  مچرپ 

، يراقفلاوذ هدـیمخ  تماق  هب  نک و  يراج  نیمز  حور  رد  ار  يدـمحم  نید  یعقاو  ماکحا  تلادـع ، ریـشمش  اب  اـیب و  زوماـیب ، راـظتنا 
.نک تسار  ار  مالسا  تماق 

.دنوش افوکش  وت  ياه  مدق  ریز  دنشچب و  وت  ناتسد  زا  ار  لاصو  معط  راظتنا ، هچوک  هلیبق  ییایب و  شاک 

! میناوخب ار  ادـخ  وت  یناراب  زبس و  ياه  تسد  اب  مینک و  ادـتقا  امـش  هب  ار  زامن  وت ، يالو  رتچ  ریز  راب ، کی  طـقف  هک  دراد  یتّذـل  هچ 
باریس میشونب و  ینابرهم  تنامشچ ، يایرد  زا  هک  دراد  یشمارآ  هچ 

! میوش

یم رت  مرگ  مرگ و  یتلادعان  رازاب  هک  یتقو  دریگ  یمن  شا  عون  مه  يارب  یسک  لد  هک  یتقو  ییایب ، هک  تسا  هدیـسرن  نآ  نامز  ایآ 
!؟ مناد یم  هچ  تمکح  تحلصم و  زا  نم  تسا ؛ نم  نامگ  نیا  دیاش  هآ ! .تساّیهم  وت  ندیسر  يارب  زیچ  همه  هک  یتقو  دوش و 

.رهاظ ناهج  يوس  راهچ  زا  روهظ  ياه  هناشن  تسا و  نامزلا  رخآ  نارود  دنیوگ  یم 

تعیاشم رد  اه و  نامـسآ  يادـنلب  رب  راوس  رتدوز ، هچره  شاـک  .دیـسر  یهاوخ  هار  زا  نکمم ، هعمج  نیرت  کـیدزن  رد  دـنیوگ  یم 
! یهدب ار  نابز  مخز  همه  نیا  خساپ  يوش و  لزان  ناینیمز  نیمز و  رب  ناربمایپ ،

يرّطعم میرم  هدنخ  عورش  لثم  »

يّرهطم ناراب  هیرگ  غولب  لثم 

یگدنز يوب  زا  رپ  قشع ، سح  دننام 

يرواب حبص  نیرت  هدیشک  سفن  لثم 

زیرگ رب  زییاپ  هتفرگ  هِم  نهذ  رد 

«. يررکم راهب  قشع و  تشهبیدرا 
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یمزخ هفطاع   / وت ياشامت  شهاوخ 

هصغ يارب  مناوخ  یم  هبدن  دوعوم ، هعمج  راظتنا  هب  ار  میاه  هنیدآ  مامت  منیـشن و  یم  هنیدآ  راظتنا  هب  ار  میاه  هظحل  مامت  اهزور ، نیا 
.مهد یم  تراشب  ار  ییادرف  مناوخ و  یم  يدیما  هصق  ملد ، ياه 

.یناسر یم  نیدرورف  دیشروخ  عولط  هب  ار  ناتسمز  درس  ياه  بش  توخن  هک  ما  هتسشن  يدیما  هب 

.تسا هفطاع  دنخبل و  لگ و  نآ ، زا  ام  مهس  هک  ییاهزور 

.دنراد هنیدآ  دیع  تفه  شیاه ، هتفه  دننز و  یم  اج  رد  راهب  رد  شیاه  لصف  هک  ییاهزور 

هنامولظم تقیقح ، دایرف  مرج  هب  يا  هنیس  چیه  دراذگ و  یمن  نیلاب  هب  رس  هنسرگ  یمیتی  چیه 

.دوش یمن  هدیرد 

راظتنا هب  دزیر  یم  ورف  دادبتـسا  هایـس  دیفـس و  ياه  خاک  مامت  وت ، ياه  مشچ  تراشا  اب  دـنام و  یمن  یقاب  نیمز  يور  یگرگ  چـیه 
.يریگب ما  یگدنز  ياه  نازخ  مامت  زا  ار  راهب  ماقتنا  هک  ما  هتسشن  يزور 

دندییور خرس  هک  ییاه  هلال  ماقتنا 

دندیشون درد  هک  ییاه  هنیس  ماقتنا 

.دنک یمن  رپ  ار  وت  ياج  سک  چیه  اجنیا 

دنک یمن  رشتنم  ار  وت  هاگن  ینشور  یمشچ  چیه 

.تسا هتفرگ  تخس  ملد  اهزور  نیا  نک ! هاگن 

ما یگنتلد  تارطق  اب  هارمه  دوش و  یم  کیلول » نک  مهللا  ، » زامن ره  زا  دعب  وت  ياشامت  شهاوخ 

.دنز یم  کحم  ار  منامیا  وت  ياشامت  شهاوخ  دنیشن  یم  هداجس  يور 

.دوش یم  رشتنم  مشهاوخ  ياضف  مامت  رد  تباجا  رطع 

.تسا وت  ياشامت  تراشب  تباجا ، رطع 

هشیمه يارب  كاشاخ ، راخ و  راموط  دهد و  یم  لگ  تیاه  ماگ  ریز  نیمز ، هک  تسا  ییادرف  دیون 

.دچیپ یم  مه  رد 
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ینارماک مرکا   / ملظ رادیاپان  عافترا 

میاشگ یم  ار  میاه  کلپ 

.مزود یم  رود  ياه  قفا  هب  ار  مرظتنم  هاگن  مه  زاب 

کی هیاس  اهزور  نیا  .دـبایرد  ار  شنتـشیوخ  درگنب و  نآ  تشپ  زا  ار  دوخ  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتدـنلب  تلفغ  راوید  اـهزور ، نیا 
رب ار  ما  هدرک  تشم  ِناتـسد  مه  زاب  نم  هدروآ و  دورف  رـس  هدروخ  مخز  ِخیرات  ربارب  رد  نیمز  هدز و  همیخ  كاخ  ِرـس  رب  مهبم  سأی 

.مهد یم  رس  دایرف  مبوک و  یم  یگدنز  توهرب 

تسا هدروخ  دنویپ  وت  ِمان  اب  نامز  »

تسا هدرم  تسا و  درس  وت  ِيور  یب  نیمز 

قشع ِقرشم  زا  باتفآ  يا  باتب 

« تسا هدرپس  وت  ِتسد  هب  ار  ام  ادخ 

.راهب هفوکش  رازه  هزادنا  هب  مهار » رد  مشچ  نم  ار  وت  ! » يرآ

.تسا بان  یشمارآ  يوجتسج  رد  هشیمه  مهاگن  دراد ، مک  ار  وت  هشیمه  میاهزور 

.نامیا ياه  هیآ  ریسفت  يزبس و  ياهایؤر  ریبعت  هک  وت  وت ، ِهاگن  مرگ  مقایتشا ، نامشچ  دوش و  تیانع  زا  راشرس  مزاین  ِناتسد  شاک 

« هاجنلا هنیفسلا   » و یتایحلا » نیع   » هک وت 

.مزیوآ یم  ندرگرب  منک و  یم  خن  تتبحم  نامسیر  اب  ار  مرظتنم  ياهزور  مامت  ییایب ، هک  یحبص 

.ینک مبیصن  ار  تغورف  ات  مروآ  یم  رب  اه  تشد  يوسارف  زا  دایرف  رازه 

.يرآ دورف  ملد  جنک  رب  ار  تدنخبل  ات  منک  یم  تیاه  مدق  رذن  دنخلگ  رازه 

.ینک عولط  منوگن  ِعلاط  رد  ات  میارس  یم  نرق  علطم  رازه  يرگنب و  ارم  ات  مراگن  یم  مشچ  رد  نارگن  هاگن  رازه 

ابیز ان  ياه  هنحص  زا  هدش  رپ  هنامز 

ایب نک و  عولط  ابیز ، هناهب  يا  وت 

...مروآ یم  رب  دایرف  کش  یب  نم  دنیشن و  یم  توکس  هب  نیمز  ییایب ، هک  يزور 
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ار اضف  نیگنس  ِتوکس  هک  تسوت  ینامسآ  مطالت  نیا  .حصاّنلا و  ُّیلولا  اهُّیا  کیلع  مالَّسلا  فئاخلا ، بِذَهُملا  اهُّیا  کیلع  ُمالّسلا  ... 
.دنکش یم 
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.دیاس یم  متفه  نامسآ  هب  رس  تلادع  ِيانب  دزیر و  یم  ورف  ملظ  ِرادیاپان  ِعافترا  ییایب ، هک  يزور 

.دوش یم  کح  نامز  هراوید  رب  یگدنز  ِراگدنام  ِياهاجه  دوش و  یم  هدوشگ  اه  بلق  زا  تلفغ  ِلفق  ییایب ، هک  يزور 

ار نتـسیز  هدرتسگ  لماکت و  ینز و  یم  دنویپ  تفرعم  ِهارهاش  هب  ار  لهاجت  ِتسب  نب  ییآ و  یم  دولآ  رابغ  بورغ  کی  رد  وت  يرآ !
.ینک یم  ریثکت 

.دابرفسمه ار  نامزاین  كدصاق  هدرک و  توه  رب  ار  نیمز  تندوبن  هک  ایب 

دنتسه تمدقم  ِراظتنا  مشچ  اه  هداج  ِمامت 

؟ ییآ یمن  احطب  يداو  ِشوپزبس  ِراوس 

مزاس تمدقم  راثن  ات  مراظتنا  رد  نیبب 

؟ ییآ یمن  ار  مرادن  راد و  ما ، یتسهار  ملد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / وت یب  ياعد  زا  هتسخ 

وت یب  ياعد  زا  هتسخ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.تسا يراج  نآ  رد  اهایرد  تعسو  هک  تیاه  تسد  هب  مدنب ، یم  لیخد 

.تسادیپ نآ  رد  اه  نامسآ  تقادص  هک  تیاه ، مشچ  هب  مدنب  یم  لیخد 

، دنک یم  قشع  لامالام  ار  مدوجو  شیاه  هعمج  هک  ییاوه  تمرح  نارکمج و  ياضف  یگنیزبس  هب  مدنب  یم  لیخد 

.سامتلا موش و  یم  اعد  زا  زیربل  هک  يا  هعمج 

.لسوت هبدن و  زا  راشرس  موش و  یم  اّنمت  زا  زیربل  هک  يا  هعمج 

ات دـشاب  يا  هناهب  هک  هچ  نآ  ره  هب  مدـنب  یم  لیخد  دروآ و  یم  مدای  هب  ار  وت  هک  ياه  قیاقـش  اه و  ساـی  ماـمت  هب  مدـنب  یم  لـیخد 
تمناوخب رتشیب  منامب و  وت  اب  رتشیب 

نزب ادص  ار  ام  هلیبق  رفس ! مه  يا  »

دنا هتسخ  ناشیرپ و  هلیبق  نیا  نادرم 
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ار هدنخ  يابیز  هنارت  نک  زاغآ 

« دنا هتسکش  لد  ملد ، ناکواکچ  بشما 

.نتساوخ همه  نیا  زا  میا  هتسخ 

هناهب همه  نیا  زا  میا  هتسخ 

ص:142

هرامش 59 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


نداد رس  قارف  هیثرم  همه  نیا  زا  میا  هتسخ 

دـنا و هتـشاد  تلاـصو  نماد  رد  تسد  یتاـظحل  هک  ناـنآ  هب  دـنا ، هدیـشک  رـس  ار  وـت  لـصو  هعرج  هک  نآ  رب  يا ، هدوـمرف  تدوـخ 
.دندش هتسیاش  ار  تروضح 

.میناوخب هبدن  دایز  مینک ، اعد  دایز  هک  يا  هدومرف  اهنآ  هب  تدوخ 

«. جَرَْفلا َکیلَِول  ْلِّجَع  َمُهّللَا   » هک مناوخ  یم  لد  نابز  اب  مدنب و  یم  ورف  مد  راب  نیا 

.تسا هدیشک  تلادع  هرهچ  رب  ار  دوخ  ياه  هجنپ  نایصع ، اقآ !

.درادن ار  تا  يرود  بات  رگید  نیمز ، یمخز  ياه  هناش 

.تسا هدش  هتسکش  زاورپ  تمرح  دنتسه و  رود  ياه  ناکم  رجاهم  نانچمه  اهوتسرپ ،

نیا بیرغ  اه  قیاقـش  تسا و  سخ  راخ و  شیور  اه ، غاب  ِراهب  .تسا  شوپهایـس  ناشاّفخ ، اـه و  سکرک  لاـب  ریز  اـه  نامـسآ  یبآ 
.دنتشد

.تسا هدش  يرازاب  يالاک  قشع ، دوش و  یم  هدیمد  نانچمه  يدرمان  یتلادع و  یب  رونت 

ار راظتنا  زا  هدیکت  ياه  لگ  ییالط ، ياه  تسد  دیشروخ ، دمآ و  دهاوخ  رب  هریت  ماش  لد  زا  هک  یقداص  حبص  هب  مراد  نامیا  نم  اما 
.درک دهاوخ  شزاون 

سح تیاه ، مدق  ریز  ندیـشک  دـق  سح  ندوب ، وت  يارب  سح  ندوب ، وت  اب  سح  دزرا ؛ یم  تشهب  اهدـص  هب  هک  تسا  یبیرغ  سح 
.تسیاه سفن  هانپ  رد  یگدنز  رس  سح  تدنخبل و  شراب  ریز  شمارآ 

شخب ینمیا  ناگراتـس ، هک  هنوگ  نامه  منیمز  نانکاس  شخب  ینمیا  نم  ءامَّسلا ،» ِلْهَِال  ٌنامَا  َموُجُّنلا  َّنَا  امَک  ِضْرَْالا  ِلْهَِأل  ٌنامَا  ّینِا  »
(1) ...دنتسه نامسآ  نانکاس 

یهاوخ رـس  رد  یـسوم  مشخ  هنیـس ، رد  حیـسم  رهم  رمک ، رد  ردـیح  راقفلاوذ  تسد ، رد  یحو  باتک  هک  هاگ  نآ  نامـسآ  ناـنکاس 
هب رجاهم ، ياهوتـسرپ  هک  تسا  تقو  نآ  .تخاون  دهاوخ  ار  تناقـشاع  ناج  يراهب -  میـسن  شزو  نوچ  تلادع -  زبس  میـسن  دمآ ،

، وت نامرف  اب  دهاوخ و  لیسف  خیرات ، ياه  گرب  يال  هبال  رد  نتـسیز ، درز  ندنام و  زییاپ  تشگ و  دنهاوخرب  یگـشیمه  راهب  شوغآ 
.تشگ دهاوخ  هتساریپ  اه  فیرحت  مامت  زا  تّدج  مالسا  تفرگ و  دهاوخ  اپ  هلضاف  هنیدم 
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يدمحا ناخ  دوواد   / ...هروش لد  هن  تسین و  گنرد  هک  يزور 

ارم تروضح  ياه  هزاورد  رب  هتـسشن  دادعت  یب  ياه  هبوک  هک  ارچ  ...یهدب ؛ مباوج  ات  مناوخب  دیاب  ردق  نآ  ار  وت  .مناوخب  دیاب  ار  وت 
.دناوخ یم  راک  نیا  هب 

.يراظتنا مشچ  خزرب  نیا  نایم  زا  شتآ ، باهتلا  رد  لگنج  نیا  نورد  زا  مناوخب ؛ نزور  یب  یگدولآ  هم  نیا  نورد  زا  دیاب  ار  وت 

.وت يارب  نتسیز  ینعی  روضح  يارب  نتسیز  ینعی  راظتنا ، ینعی  نیا  ...مناوخب و  نیمز  راجنه  یب  يوه  ياه و  نایم  زا  دیاب  ار  وت 

.تسا ییاغوغ  منورد  مناوخ و  یم  ار  وت  .مناوخ  یم  ار  وت  همه ، نیا  اب 

.یندمآ ییادرف  نشور  يدیپس  زا  دوش  یم  رپ  مناماد  دوش و  یم  زبس  دیما  لگ  مناتسد  رد 

.داد یهاوخ  ار  مخساپ  هک  مناد  یم  هک  دنچره  مهاگآ ؛ تیادص  زاجعا  هب  هک  ارچ  مناوخ ؛ یم  ار  وت 

ار میادص  مدوخ  زا  رتهب  ار -  مضغب  نتـسکش  يادـص  یتح  ار ، میاه  همزمز  یتح  يونـش ...-  یم  ار  میادـص  هک  مناد  یم  مناد ، یم 
.يونش یم 

.موش یم  مارآ  وت  يوب  اهنت  مهودنا ، زا  رپ  ياهزور  نیا  رد 

هک یهلا  هدرتـسگ )  ) هـچیرد نآ  تساـجک   » دز یم  داـیرف  ما  هرجنح  رد  یــسک  مدـناوخ ؛ ار  تا  یگنتلد  اـه  هـمزمز  زا  یکی  زورید 
نیمز نامـسآ و  ناـیم )  ) نامـسیر نآ  دـنراد و  وا  يوـس  هـب  ور  هـمه ، هـک  يدـنوادخ  ییاـبیز  نآ  دـنوش ، یم  دراو  نآ  زا  ناـگمه 

(1) «. تساجک

هک دوش  یم  یک  سپ  .تسا  هدـش  ینالوط  ام  رب  یگنـشت  نیا  ردـق  هچ  هک  هآ !  » هآ ...تفرگ  هام  يد  ياوه  لـثم  ملد  .تفرگ  ملد  و 
شاک يا  شاک  .مییوگب  وت  اب  لد  مغ  میراذگب و  تدوجو  همشچ  رب  بل  بل 

.دریگ مارآ  وت  اب  مرارق  یب  ناج  لد و  ات  ییاجک  متسناد  یم 

یم شاک  مک  تسد  ای  يراد ؟ یم  اپ  هب  ار  تزامن  دجسم  نیمادک  رد  يا ؟ هتسشن  اعد  هب  نونکا  هناخ  مادک  رد  نیمزرس ، نیمادک  هب 
درد نیا  رب  دشاب  ییاود  تیاه  مدق  درگ  ات  يراذگ  یم  مدق  اجک  متسناد 

ص:144

ص 968. هبدن ، ياعد  نانجلا ، حیتافم  - . 1
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.تخیر نوریب  لد  زا  ار  هلاس  نارازه  مغ  هظحل و  کی  طقف  .دید  هظحل  کی  ار  قشع  دش  یم  شاک  ...اود  یب 

میوگب وت  اب  لد  مغ  ییایب  وچ  مدوب  هتفگ  )

( ییایب وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ 

دراد و شیوخ  راک  رد  رس  سوبع  اهنت و  هتسخ ، نارذگهر ، دنکفا و  یم  هیاس  اه  هچوک  رد  نیگنس  یتبرغ  .دیآ  یم  هعمج  ره  ...هآ 
يرید هک  يا  هداج  هب  هتخود  مشچ  وت ، ندیدن  خزرب  رد  منام  یم  نم 

نآ اب  ییاهر  زا  یناشن  هک  یماگ  چیه  يوپاکت  دسر و  یمن  ماشم  هب  نآ  زا  يراوس  چیه  يوب  تسا ،

.تسوا يراظتنا  مشچ  رب  نتخات  هتسیاش  هک  تسا ، راوس  کی  اهنت  هک  دناد  یم  دوخ  هداج  ایوگ  .دشاب 

، اه یگدوه  یب  اه و  یگزره  زا  نتخیرگ  .میناد  یم  بوخ  ار  نتخود  مشچ  ام و  میراظتنا ، ياه  هچب 

.دمآ دهاوخ  زور  کی  هک  ینشور  هب  هدیپس و  عولط  هب  نتسب  لد  بادرم ، رگید  ياوه  زا  ندش  اهر 

زور هب  دیما  ادرف و  هداج  رد  ندز  ماگ  يارب  ییاهر ، یگدنب و  ياهریجنز  نتسگ  .دولآ  بش  بذاک  ياه  غارچ  زا  ندنک  لد  ...يرآ 
.درک یهاوخ  زبس  تنیراهب  كاپ  ناراب  اب  ار  نامنامشچ  هدش  کشخ  ياه  هقاس  ات  وت ، ندمآ 

دریگ یم  ار  ییابیز  تسد  ینابرهم  هک  يزور  »

« دوش یم  یکی  ییابیز  اب  ینابرهم  و 

بارطضا هروش و  لد  هن  تسا و  گنرد  هن  رگید  هک  يزور 

.دش دهاوخ  يراج  یتسه  هشیمه  ياه  هرجنپ  زا  شمارآ  هک  يزور 

.زور نآ  دیما  هب 

یناخ میرک  هزمح  / رادید یباتفآ  ياهزور  ات  ... 

رادید یباتفآ  ياهزور  ات  ... 

یناخ میرک  هزمح 

یبآ ینامـسآ  رد  ساسحا  ياه  هدـنرپ  زاورپ  غاب و  زیربل  هفطاع  ورـس ، زبس  مایق  خرـس ، لگ  تاـحفن  اـب  هارمه  دـمآ ! یهاوخ  يزور 
.قوش
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.يزاس زیربل  تونق  زا  ار  ترطف  ییاتسور  ياه  تانق  ینافکشب و  ار  هداجس  غاب  ياه  لگ  ات  تشگ ، یهاوخ  رب  يزور 
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رگید یتوارط  هچغاب ، هدرمژپ  ياه  گرب  هب  یـشاب و  مهرم  تنابرهم  ناتـسد  اب  ار  لد  یمخز  ياه  هراتـس  ات  يدرگ ، یم  زاـب  يزور 
.یشخبب

ات یهد ، هیده  دوهـش  رپ  لاب و  هاگن ، ِناگدنرپ  هب  یناسرب و  يرانق  زا  رپ  يراهب  هب  ار  درـس  ياهزییاپ  شخ  شخ  ات  ییآ ، یم  يزور 
.دنریگب جوا  ار  تروضح  نامسآ 

.تسا ریگارف  نامنامشچ  رد  ناراب ، هتفرگ  ام  زا  تقاط  یهار ، هب  مشچ  ياه  بش  دنگوس ! هدیپس  یکاپ  هب 

چوک هب  .هتـسشن  گوس  هب  ار  وت  قارف  توهرب  تسا و  ناوتان  ندنایور  زا  وت -  یب  نامحور -  هنـشت  ریوک  دنگوس ! ناراب  توارط  هب 
رفس ياوه  وت ، يرود  رد  نامحور  يوتسرپ  دنگوس ! رجاهم  ناگدنرپ 

.نک عولط  ربا  ِسپ  زا  دنگوس ! باتفآ  وترپ  شراب  هب  .رواب  وت ، تعجر  ياهزور  هب  زونه  ناملد ، قایتشا  دراد و 

رد ار  تایح  و  ینک ، ریسفت  ار  سّفَنَت » اِذا  حبُّصلا  َو   » ات يآ  رد  هب  راظتنا  ياه  هوک  ِسپ  زا  حبص ! يا 

.ینک يراج  راهب  هشیمه 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...تراقفلاوذ ناوخ  تفه  زا 

...تراقفلاوذ ناوخ  تفه  زا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

اه نامک  نیگنر  زا  رتابیز  نابرهم ! يا 

اه ناشکهک  مامت  ِردق  تمهاوخ ، یم 

قیاقش سح  زا  رپ  تتسد  تمرح  يا 

اه نامسآ  زا  تسا  رپ  تمشچ  تعسو  يا 

دمآ یهاوخ  تلادع  زبس  مچرپ  اب 

اه نامرهق  اه و  هروطسا  زا  رتالاب 

دنشاب وت  نامرف  ریز  هک  يا  هظحل  نآ 

اه ناشفشتآ  اه ، تشد  ایرد ، دیشروخ ،
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درادن تارج  درذگب ، درادن  تأرج 

اه ناورهن  تراقفلاوذ ، ِناوخ  تفه  زا 

یلاخ ناتسد  اب  دنچره  تمناوخ  یم 

...اه نارک  یب  ِنارک  یب  ِنارک  یب  يا 

مراد تسود  میادخ  لثم  ار  وت  اّما 

اه ناشکهک  مامت  ردق  تمهاوخ  یم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / دش دهاوخ 

دش دهاوخ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

دش دهاوخ  مالعا  بیرق  نع  مرادن ، یّکش 

دش دهاوخ  ماقرا  همان  نایاپ  ریشمش 

! مدنچ ...و  دصیس  تیاهن ، یب  ...و  رازه  ِلاس 

دش دهاوخ  ماقرا  هچیزاب  ناهج ، هک  نیا 

هبعک رس  تشپ  رش ، هنتف ، نارازه  اهدص 

دش دهاوخ  مالعتسا  گرم  راقفلاوذ  اب 

ماشآ نوخ  نادنوادخ  نیا  مامت  مشچ 

دش دهاوخ  ماتیَا  همان  نیرفن  لومشم 

اهوتسرپ گنس و  هّصق  مرادن ، یّکش 

دش دهاوخ  ماگنهان  رارکت  ههربا ، اب 

...
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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